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KRISTANOJ. 
De Leonid Andrejev. 

Post la fenestroj 
bra neĝo; kaj en la juĝejo estis varme, vive 
kaj gaje por tiuj, kiuj kutimis ĉiutage pro 
ofico vizitadi tiun ĉi grandan domon, renkon- | 
tadi konatajn vizaĝojn, malfermadi ĉiam tiun 
saman inkujon kaj trempadi ĉiam tiun sa- 
man plumon. Antaŭ okuloj, kiel en “teatro, 
dramoj estas ludataj—ili eĉ tiel estas nomataj 
„juĝaj dramoj“,—kaj estas agrable vidi pub- 
likon kaj aŭskulti vivan bruon en koridoroj 
kaj mem ludi. Gaje estis en la bufedo; jam 
tie oni lumigis elektron, kaj multaj bongustaj 
manĝaĵoj staris sur la tableto. Oni trinkis, 
interparolis, manĝis. 
vizaĝoj malklaraj, tiam eĉ tio estis bone: tiel 

ĝi estas bezona en vivo kaj aparte tie, kie 
ĉiutage oni ludas, „la juĝajn dramojn“. Jen, 
en tiu ĉambro iam sin ekpafis unu juĝato; 
jen staras la soldato kun ŝraŭbpafilo; ie so- 
noretas ĉenoj. Estas gaje, varme, komforte. 

En dua kriminala apartejo estas multe da 
publiko, — oni aŭskultas grandan proceson. 

  

  

   

faladis malseka novem- ! 

Se sin renkontadis iaj | 

Foriru flanken. Karasjov! 
Andrej Jegoriĉ... Konsentas. 

— Foriru... Blumental!.. 
La sufiĉe granda amaseto da geatestantoj, 

ĉirkaŭ dudek homoj, de maldekstre dekstren 
sin translokas. Al la demando de l'prezidanto 
unuj respondas laŭte, rapide, preteme, kaj ili 
mem kompreneme flanken - foriras, la aliajn 
trovas la demando tute malpretajn,—ne po- 
vante kompreni ili silentas kaj rigardas, ne 
sciante, ĉu al ili rilatas nomo elvokita aŭ tie 
ĉi estas alia homo, kiu havas tian saman 
nomon. La seriozaj geatestantoj atendas la 
demandon plenan kaj respondas plene, ne 
rapidante, pripensante: flanken ili foriras nur 
post la ordono de l'prezidanto kaj kun aliaj 

  

i ili ne miksiĝas. 
La juĝato, en alta kolumeto, juna homo, 

| kiun oni kulpigis je l'disrabaĵo kaj friponaĵo, 

Ĉiuj estas sur siaj lokoj: ĵuraj alsidantoj, | 
advokatoj, juĝistoj, la korespondanto de gazeto, 
dume sola, pretigis mallarĝajn foliojn de pa- 
pero, kaj plezure ĉion rigardas. La prezidanto, | 
dika homo kun la sulkiĝinta vizaĝo de nemo- 
dera vivado kaj kun grizaj lipharoj, elvokadas 
geatestantojn rapide, per kutima voĉo: 

— Ĵelimov! Kia estas via nomo kaj patra 
nomo? 

— Jefim Petroviĉ Jefimov. 
Ĉu vi konsentas fari ĵuron? 

— Konsentas. 

tordadis rapide lipharetojn kaj rigardadis mal- 
supren, ion kombinante. Ĉe elparolado de kel- 
kaj nomoj li sin turnadis, abomene ĉirkaŭri- 
gardadis la elvokiton kaj ree tordis pli rapide 
la lipharojn kaj kombinadis. La defendisto “) 
de l'juĝato, ankoraŭ juna homo ankaŭ, osce- 
dis kovrante sin per la mano kaj flekseble 
sin tiradis, plezure rigardante tra la fenestro, 

| post kiu velke malleviĝis grandaj, malsekaj 
neĝflokoj. Hodiaŭ li bone dormis kaj ĵus ek- 

: matenmanĝis en la bufedo varmegan ŝinkon 
kun pizeto. 

+) Advokato.
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Ĝirkaŭ ses homoj restis neelvokitaj, kiam 
la prezidanto subite ekpuŝiĝis sur unu ne- 
atendaĵo: 

— Ĉu vi estas konsenta fari ĵuron? Fo- 

  

Ne. 
Kiel homo, kiu en mallumo eksurkuris 

sur arbon kaj forte ekbatis sian frunton, tiel 
la prezidanto momente ekperdis la fadenon 
de siaj demandoj kaj ekhaltis. Li ekpenis 
trovi inter la amaseto da geatestantoj la tiel 
difine kaj akre respondintan virinon—la voĉo 
estis virina, —sed ĉiuj virinoj ŝajnis egalaj kaj 
rigardis lin estimeme kaj egale preteme. Li 
ekrigardis la nomaron. 

— Pelageja Vasilievna Karaulova! Ĉu vi 
konsentas ĵuri? ripetis li la demandon kaj 
atendeme senmove rigardis la virinojn. 

— Ne. 
Nun li vidas ŝin. La virino de meza aĝo, 

sufiĉe bela nigreharulino staras post aliaj. 
Malgraŭ la ĉapeleto kaj la vesto moda kun 
pirmanieraj manikoj kaj kun la granda surla- 
saĵo sensenca sur la brusto, ŝi ŝajnas nek 
tiĉa nek klera. En ŝiaj oreloj pendas ciganaj 
orelringoj sub ŝajno de grandaj ringoj blovi- 
taj en la manoj, kunmetitaj sur la ventro, 
ŝi tenas malgrandan saketon. Respondante ŝi 
movas nur la buŝon; la tuta vizaĝo kaj la 
tingoj en la oreloj kaj la manoj kun la sa- 
keto restas senmovaj. 

— Vi do estas ortodoksereligia? 
— Ĵes, ortodoksa. 
— Kial do vi ne volas ĵuri? 
La atestantino rigardas liajn okulojn kaj 

silentas. La antaŭ ŝi starintoj sin disŝovas, 
kaj nun ŝi la tuta kun sia saketo kaj kun la 
maldikaj flavetaj manoj estas videbla. 

— Vi eble apartenas al ia sekto, kiu ne 
konfesas la ĵuradon? Ne timu do, parolu, 
oni faros al vi nenion por tio. La juĝo mi 
atenton al viaj klarigoj. 

— Ne. 
"Vi ne estas.sektanino? 
— Ne. 

  

  

   

  

Jen do, atestantino, kio estas: vi eble ti- | 
mas, ke inter viaj atestmontraĵoj oni povas 
renkonti ion neagrablan.. neoportunan por 
vi mem,—ĉu vi komprenas? Laŭ la leĝo vi 
do povas je tiaj demandoj ne respondi,—ĉu 
vi komprenas? Nun vi estas konsenta? 
— Ne. 

| 
| 
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La voĉo estas juna, pli juna ol la vizaĝo, 
kaj sonas aŭdeble kaj klare; ĝi estas kredeble 
bona por kanto. Movinte ŝultrojn, la prezi- 
danto alvokas per rigardo pli proksime al si 
unu membron de l'juĝo de l'maldekstra flanko 
kaj murmuretas al li. Tiu respondas ankaŭ 
murmuretanti 

      

— En ĝi estas io nenormala. Ĉu ne estas 
ŝi graveda? 

— Nu, vi do ekdiris? Kian do signifon 
en tiu ĉi ckazo havas la gravedeco? Kaj tio 
estas tute nerimarkebla... Atestantino Karau- 
lova! La juĝo volas scii, kial vi rifuzas ĵuri. 
Ja, ni do ne povas tiel, sen ia kaŭzo, vin 
liberigi de la ĵurado, Respondu! Ĉu vi aŭdas 
aŭ ne? 

Konservante la nemovecon la atestantino 
ion mallonge respondas, sed tiel mallaŭte, ke 
oni nenion povas kompreni. 

— La juĝo aŭdas nenion. 
laŭtel.. 

La atestantino eltusas kaj tre 
rolas. 

— Mi estas prostituantino. 
La advokato frapetinta per la piedo takte 

al iaj siaj pensoj, haltas kaj atente rigardas 
la atestantinon. Oni bezonas lumigi la elek- 
tron... pensas li, kaj la juĝa observisto, kva- 
zaŭ diveninte lian deziron, ekpremas unu 
elektrbutoneton, alian... La publiko, la ĵuraj 
alsidantoj kaj la geatestantoj levas kapojn 
kaj rigardas la lampetojn ekflamintajn; la 
solaj juĝistoj, kutimintaj al subita lumigo, res- 
tas indiferentaj. Nun estas tute agrable estas 
lume kaj la neĝo post la fenestroj ekmallu- 
miĝis. Estas komforte. Unu el ĵuraj alsidan- 
toj, maljunulo, ĉirkaŭrigardas Karaulova'n 
kaj parolas al najbaro: 

— Kun la saketo... 

Tiu silente balancas la kapon. 

— Nu, kio do estas el tio, ke vi estas 
prostituantino? parolas la prezidanto de l'juĝo 
kaj la vorton '„prostituantino“ li elparolas ku- 
time tiel same, kiel li elparolas la aliajn ne 
tute ordinarajn vortojn: „mortiginto“, „rabi 
to“, „viktimo“.—Ja vi do estas kristanino? 

— Ne, mi ne estas kristanino. Se mi 
estus kristanino, tiam mi min ne okupadus 
per tia profesio. 

La situacio fariĝas sufiĉe sensenca. Sin 
sulkinte, la prezidanto konsiliĝas kun la mem- 
bro de de l'juĝo de l'maldekstra flanko kaj 

  

Mi petas, pli 

laŭte pa- 

  

      

 



RUSLANDA ESPERANTISTO 

volas paroli; sed li rememoras pri ekzistado 
de I'juĝa membro de dekstra flanko, kiu la 
tutan tempon ridetas, kaj demandas lian kon- 
senton. Tia sama rideto kaj ekbalanco de 
kapo. 

— Atestantino Karaulova! La juĝo decidis 
al vi klarigi vian eraron. Pro tio, ke vi estas : 
prostituantino, vi ne opinias vin kristanino kaj 
rifuzas de la ĵurado, al kiu nin devigas la 
leĝo. Sed tio estas eraro —ĉu vi komprenas? - 
Kian ajn profesion vi havus, ĝi estas la afero 
de via konscienco kaj mi ne povas en ĝi nin | 
enmiksi, sed via profesio ne povas influi al | 
via aparteno al certa kulto religia. Ĉu vi kom- 
prenas? Oni povas esti eĉ rabmortigintoj aŭ 
fabistoj kaj en tiu sama tempo sin opinii kri- | 
stanoj aŭ judanoj aŭ mahometanoj. Jen ni 
ĉiuj tie ĉi, la prokuroro, la sinjoroj ĵuraj alsi- 
dantoj, nin okupadas per diversaj aferoj: unu 
servas, alia komercas, kaj tio ĉi ne malhel- 
pas al ni esti kristanoj. 

La membro de l'juĝo de I'maldekstra flan- 
ko murmuretas: 

— Nun vi ekdiregis... „rabmortiginto“— 
kaj poste „la prokuroro!".., Kaj poste „komer- | 
cast,—kiu komercas? Kvazaŭ tie ĉi estas bu- ' 
tiketo, sed ne juĝo. Estas nebone, nelerte!.. 

Jen tiel, tirante: parolas la prezidanto | 
sin deturnante de l'membro de la juĝo—ate- 
stantino Karaulova, la profesio en tia okazo 
havas nenian signifon. Vi plenumas la cer- 
tajn 
ĝejon 

  

  

    

Ĉu vi iradas en preĝejon? 
— Ne. 
— Ne? Kiel do? 
— Kiel do mi tia iros en preĝejon? 
— Sed por penti kaj preni sanktan ko- 

munion vi en preĝejon iradas? 
— №. | 

  

La atestantino respondas nelaŭte, sed 
kompreneble. Ŝiaj manoj kun la saketo ne- | 
moviĝadis sur la ventro kaj en la oreloj ba- | 
lanciĝas apenaŭ rimarkeble la oraj ringoj. Pro 
la lumo de la elektro aŭ pro la ekscitiĝo ŝi 
iom ekroziĝis kaj ŝajnas pli „juna, Post ĉi 
nova «ne» oni inter la publiko ridetante sin 
reciproke ekrigardas: el malantaŭaj vicoj iu 
maldikulo, metiisto laŭ la eksteraĵo, kun bar- 
beto ĉirkaŭŝirita kaj kun la elstaraĵo sur la ' 
eltirita kolo, ĝoje murmuretas por la scio uni- 
versala: 

— Kian do najlon ŝi enbatis! 
— Nu, do al Dio vi preĝas, kompreneble? 
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— Ne. Antaŭe mi preĝadis, sed nun mi 
ĉesis. 

La membro de 
siste: 

— Vi do demandu aliajn atestantinojn! 
lli estas ankaŭ el tiaj., Demandu, -ĉu estas 
ili konsentaj? 

La prezidanto prenas nevolonte la пота- 
ron kaj parolas; 

— Atestantino Pustoŝkina! 
se mi ne eraras, estas... 

— Prostituantino!... rapide, preskaŭ gaje. 
respondas la atestantino, juna knabino, en la 
ĉapeleto kaj en la vesto ankaŭ moda. Al' ŝi 
ankaŭ plaĉas. esti en la juĝejo, kaj jam kel- 
ke da iojoj ŝi ekinterŝanĝis “rigardojn kun la 
advokato; tiu pensis:- „ŝi estus beleta ĉam- 
bristino, ricevadus multe da mono donaca"... 

— Ĝu vi estas konsenta ĵuri? 
—. Konsenta, 
— Nu, jen vi vidas, Karaulova! .Via ko- 

legino estas konsenta ĵuri. Kaj vi, atestantino 
Kravĉenko, vi ankaŭ... vi estas konsenta? 

—- Konsenta!. per densa kantralta .voĉo 
preskaŭ baso, respondas la pika kun dumen- 
tonoj Kravĉenko. 

— Nu, jen vi vidas, kaj ankoraŭ unul.. 
Ĉiuj estas konsentaj. Nu, kiel do? 

La Karaulova silentas. 
— Vi ne estas konsenta? 
— Ne. 
Pustoŝkina amike .al ŝi ridetas. Karaulova 

respondas per la rideto facila kaj .ree fariĝas 
serioza. La juĝo interkonsiliĝas, kaj la pre- 
zidanto, farinte vizaĝon amindan kelke religie- 

  

ljuĝo' murmuretas per- 

  

Via profesio, 

  

  

  

| man, sin iurnas al la pastro, kiu preteme 
   atendante la ĵuradon staras apud la tribuno 

kaj silente aŭskultas. 
— Pastro! Laŭ kaŭzo de l'obstineco de la 

atestantino, ĉu vi ne penus ŝin konvinki? 

Atestantino, aliru pli proksime! 
Karaulova ne deprenante manojn de l'ven- 

tro, faras du paŝojn antaŭen. La pastro kon- 
'iĝiĝi li ion murmuretas al la pre- 

  

zidanto. 
— Ne, pastro, ĉu vi ne povus tie ĉi? Mi 

do timas, ke la aliaj obstinos ankaŭ. 
Ĝustlokinte la brustan krucon kaj anko- 

raŭ pli ruĝiĝinte, la pastro tre mallaŭte pa- 
rolas: 

— Sinjorino, viaj sentoj faras al vi esti- 
| mon, sed tiuj ĉi sentoj estas malcerte krista- 

nindaj...
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— Ja mi parolas: kia kristanino mi estas? ; 
La pastro senhelpe ekrigardas la prezi- | 

“danton; tiu parolas: 
— Atestantino, vi aŭskultu la pastron: li 

vin komprenigos. 
— Ni ĉiuj, sinjorino, estas antaŭ Dio pe- 

kuloj, iu per penso, iu per parolo, kaj iu per | 
afero, kaj al Li Multepardonema apartenas la | 
juĝo je l'konscienco nia. Humile, kviete, si- 
mile al lobo, Dia elektubo, devas ni akceptadi 
ĉiujn suferojn, kiujn sendas al ni Dio, memo- 
rante, ke neniu haro de nia kapo defalas sen 
Lia volo kiel ajn granda estus via peko, sinjo- 
rino, sed la memjuĝo, la memvolema sin— 
apartigo de la Religio faras la pekon pli pre- 
meman, kiel atenco ŝanĝi Dian volon. Eble 
via peko estis sendita al vi por ekzameno, 
kiel sendas la Sinjoro malsanojn kaj perdojn 
de havo; vi do kun la fiereco via... 

— Nu, kia do fiereco estas en nia profe- 
sio, patreto! 

„. antaŭdecidas la juĝon de Kristo kaj 
arogante malkonfesas, kunecon kun la sankta 
Ortodoksa Religio. Ĉu vi scias la Simbolon 
de I'kredo? 

— Ne. 
— Sed ĉu vi kredas je Dio nia Jezuo 

Kristo? 
— Kiel do, mi kredas. 
— Ĉiu vere kredanta je Kristo per tio sa- 

ma alprenas la nomon „kristano“... 
— Atestantino! vi komprenas: oni bezo- 

nas nur kredi je Kristo... jesigas la prezidanto. 
— Ne! decide respondas Karaulova.—Kia 

do utilo estas el tio, ke mi kredas, se mi 
restas tia? Se mi estus kristanino, tiam mi ne 

estus tia. Mi eĉ al Dio ne preĝas. 
— Tio ĉi estas vero... jesigis la atestan- 

tino Pustoŝkina.—Ŝi preĝas neniam. Al ni en 
domon—la domo nia estas bona, kvindek- 
rubla—oni alportis la sanktfiguron, kaj ŝi eĉ 
en la alian duonon de l'domo foriris. Ja kiel 
ni ŝin admonadis, tamen—ne. Jam tia ŝi estas, 
pardonu! Por ŝi mem, sinjoro Juĝisto, la ka- 
raktero ŝia ne estas bona. 

— La Sinjoro nia Jezuo Kristo, daŭrigis 
la pastro, ekrigardinte la prezidanton, —pardo- 
nis la malĉastulinon, kiam ŝi ekpentis... 

— Ja ŝi ekpentis; kaj ĉu mi pentis? 
— Sed venos la horo de l'anima lumiĝo 

kaj vi ekpentos. 
— Ne. Nur se mi maljuna fariĝos aŭ 

morti komencos, tiam mi ekpentos, — sed kia 
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do pento estas ĝi? Mi pekadis, pekadis, kaj 
poste en unu minuto ekpentis. Ne, la afero 
estas jam finita. 

— Kia do pento estas tiam! per la bas- 
voĉo jesigis atenteme aŭskultinta Kravĉenko.— 
Oni kantojn kantis, kantis, kaj bieron trinkis, 
kaj virojn akceptis, kaj poste subite ekpentis. 
Por kiu estas bezona tia pento? Ne, la afero 
estas jam finita. 

Ŝi sin ekmovis kaj per la grasaj mallon- 
gaj fingroj prenis fadeneton de la ŝultro de 
Karaulova; tiu ne ŝanceliĝis. „lli ambaŭ kune 
devas bone dueton kanti“, ekpensis la defen- 
disto de la juĝato: „tiu ĉi virino havas la 
bruston similan al forĝeja disblovilo. lli devas 
melankolie kanti. Kie troviĝas tiu ĉi domo, 
mi iom ne memoras". 

La prezidanto manojn ekdisigis kaj, ree 
la vizaĝon ekfarinta amindan kaj religieman, 
li forlasis la pastron: 

— Pardonu, pastro... Tia obstineco! Par- 
donu, ke ni vin maltrankviligis. 

La pastro la kapon ekbalancis kaj stari- 
ĝis sur sia loko apud la tribuno, kaj la ma- 
noj, ĝustlokintaj, la brustan krucon facile tre- 
madis. Inter la publiko oni murmuretis; kaj la 
metiisto, kies la barbeto en tiu ĉi entertempo 
kvazaŭ ankoraŭ pli maldensiĝis tiradis la ko- 
lon ĉien, kie oni murmuretas kaj facile li ri- 
detis. „Kian do najlon ŝi enbatis“! laŭte 
murmuretis li, renkontinte ies ekrigardon. La 
juĝato, malkontenta pro la prokrasteco, abc- 
meneme rigardis Karaulova'n rapide liphare- 
tojn tordis kaj ion kombinadis. 

La juĝo konsiliĝi 7 
— Nu kion do fari oni devas. Ŝi ja estas 

idiotino! Kolereme parolis la prezidanto. 
— Oni ŝin en la regnon ĉielan. trenas, 

kaj ŝi... 
— Laŭ mia opinio, ekdiris la membro de 

l'juĝo,—oni bezonas esplori klarecon de ŝia 
prudento. En la mezaj centjaroj juĝo kon- 
damnadis al bruligo virinojn, kiuj efektive 
estis histerikulinoj, sed ne sorĉegistinoj. 

— Nu, vi ree pri sia opinio!.. En tia okazo 
oni bezonas la prokuroron antaŭe esplori: vi 
ekrigardu, kion li faras! 

La subprokuroro, juna homo en alta ki 
lumeto kaj kun lipharetoj, entute strange 
mila al juĝato, jam longe penadis altiri al si 
atenton de l'juĝo. Li sin turnadis sur la seĝo, 
sin levetadis, preskaŭ kuŝiĝadis kun la brusto 
sur la tableton, balancadis la kapon, rideta- 
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dis, kaj kun la tuta korpo sin elŝovadis al la | 
prezidanto, kiam tiu okaze lin ekrigardis. Vi- 
deble li ion scias kaj senpacience volas ĝin 

rakonti. | 
— Kio al vi plaĉas, sinjoro prokuroro? | 

Nur mi petas, pli mallonge! 
— Permesu al mi.. kaj respondon ne 

atendante la subprokuroro ekrektiĝis kaj rapide 
ekdemandis Karaulova'n. 

— Juĝatino, — pardonu, atestantino, —kiel 
vi estas nomata? 

— Grunjo. 
— Tio estas... Tio estas Agrafena, Agrip- | _ 

pina. La nomo estas kristana. Sekve oni vin 
baptis. Kaj kiam oni vin baptis, oni vin ek- 
nomis. Agrafena, Sekve... 

— Ne. Kiam oni min baptis, tiam oni 
min eknomis Pelageja. 

— Sed vi do tuj antaŭ la geatestantoj di- 
ris, ke oni vin nomas Grunjo? 

— Nu jes, Grunjo. Sed oni min baptis 
Pelageja. 

— Sed vi do... 
La prezidanto interrompis. 
— Sinjoro prokuroro! En la nomaro an- 

kaŭ ŝi estas Pelageja enskribita. Vi ekrigardu! 
— En tia okazo mi havas nenion... Ra- 

pide ekdisŝovis li faldojn de l'surtuto kaj ek- 
sidiĝis, ekĵetinte la severan rigardon sur la 
Juĝaton kaj sur la defendiston. 

Karaulova atendis. Fariĝis lo sensenca. La 
parolado inter la publiko fariĝis pli laŭta, kaj 
la juĝa observisto jam kelkajn fojojn severe | 
rerigardis la salanon kaj levadis fingron. Kva 
zaŭ la aŭtoritato de luĝo falis, aŭ kvazaŭ | 
ĝi fariĝis simple ridinda. i 

— Pli trankvile tie! ekkriis la prezidanto.— | 
Sinjoro observisto! Se iu parolos, forigu tiun | 
el la salono. 

Sin eklevis unu ĵura alsidanto, alta, ostu- 
la maljunulo, en longa surtuto, antikvoreli- 
giulo laŭ la ekstervido, kaj li sin turnis al | 
la prezidanto: 

Ĉu mi povas ŝin demandi?.. Karaulova, | 
ĉu antaŭ longa tempo ci cin okupas permal- | 
ĉasteco? 

— Ok jarojn. 
— Kaj antaŭ tio per lo ci cin okupadis? 

Mi estis ĉambristino. 
Kiu malvirgigis? Ĉu fileto aŭ mastro? 
La mastro. 
Kaj ĉu multe da mono li donis? 
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— Dek rublojn da mono kaj la brustpin- 
glon arĝentan kaj pecon da kaŝemiro por 
vesto. Li havas sian magazenon en la komerca 
bazaro. 

— Estis inde konsenti pro tio. 
Mi estis juna, malsaĝa. Mi men scias, 
estis malmulta. 

Jnfanoj naskiĝis? 
Unu naskiĝis. 
Kien ci lin ekmetis? 
En la doma edukista li mortis. 
Kaj ĉu malsana ci estis. 
Estis. 

La maljunulo seke sin deturnis kaj eksi- 
diĝis, kaj jam sidante li ekparolis. 

— Kaj efektive, kia kristanino ci estas! 
Por dek rubloj la animon al la diablo ci ek- 
vendis kaj la korpon ekmalpiigis. 

— Jafoje maljunuletoj eĉ pli multe donas! 
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“ekdefendis Pustoŝkina sian koleginon. —Antaŭ- 
nelonge ĉe ni estis ankaŭ unu maljunuleto 
serioza, al vi simila... 

Inter la publiko oni ekridis. 
— Afestantino, silentu!—oni vin ne de- 

mandas, severe ŝin haltigis la prezidanto.— 
Ĉu vi finis? Kaj vi kion deziras, sinjoro ĵura 
alsidanto? Ankaŭ demandi? 

— Jes, permesu do al mi ankaŭ unu vor- 
ton intermeti, se la afero atingis tion... per 
delikata, preskaŭ infana voĉeto ekdiris la ne- 
ordinare granda kaj dika komercisto, la tuta 
kunmetita el sistemo de globoj kaj duonglo- 
boj: la ventro ronda, la rondeta brusto virina, 
la plenblovitaj, al Kupidono similaj, vangoj 
kaj la rozaj lipoj, kuntiritaj al centro kiel ron- 
deto. — Jen estas kio, Karaulova, aŭ kiel cin 
oni nomas,—kun Dio ci kalkulon faru, kiel 
ci volas, kaj sur la tero ciajn devojn ci ple- 
numu. Jen hodiaŭ ci rifuzas la ĵuradon doni: 
„mi ne estas kristanino“; kaj morgaŭ laŭ tia 
sama kaŭzo ci ŝtelos aŭ iun el gastoj per 
dorma herbinfuzo trinkigos,—vi je tio estas 
kapablaj. Ci ekpekis, nu do pentu, por tio 
metitaj estas preĝejoj; kaj de la -religio ne 

iru, ĉar, se vi tiaj eĉ de la religio reiras, 
tiam oni pli bone ne volu sur la mondo vivi. 

— Kio do, eble mi eĉ ŝtelados.... Estas 
dirite ke mi re estas kristanino. 

La komercisto la kapon ekbalancis, eksi- 
diĝis kaj proksimiĝinte al najbaro laŭte diris. 

— Ĵen se tia virino falas, tiam oni ĉiujn 
manojn pro ŝi ĉirkoŭrompas kaj de loko ne 
demovas ŝin. 
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— Hi, kiuj eĉ dikaj estas, sinjoro juĝist 

estadas ne ĉiuj honestaj ekdiris Pustoŝkina.— | 

Antaŭnelonge venis al ni unu dika, kvazaŭ 
al li simila, viro, ekmalbonigis, ekdiboĉis kaj 

poste li volis tra posta pordeto foriri, —dank' 

al tio, ke li ne povis iri. „Mi kun vakso kaj 
kun preĝejaj kandeloj komercas, li diras, kaj 

mi ne deziras ke la sankta mono por tia 
malpia afero estu perdita“, kaj li mem estas 
tute malsobrega. Sed laŭ mia opinio... 

— Silentu, atestantino! 

— Simple li estis friponulo, nenio 
multe. Jen kiaj estadas eĉ la dikuloj! 

— Silentu, atestantino, —kontraŭe mi or- | 

donos vin elkonduki. Vi kion ankoraŭ deziras, 
sinjoro prokuroro? 

— Permesu al mi... Atestantino Karaulo- 
va, mi ekkomprenis, ke Grunjo estas via voko, 
kaj via nomo estas tamen Pelageja. Sekve 
vin oni baptis, kaj se oni vin baptis laŭ la 
difinita ceremonio tiam vi estas kristanino, kiel 

tio kredeble estas enskribita en via baptatesto. 

La mistero de bapto, kiel estas sciate, faras 

la esencon de la Krista religio... La prokuroro, 
posedante la temon, fariĝis pli severa. 

— Tuj li parolos pri pasporto... ekmur- 

muretis la prezidanto kaj ekinterrompis la 

prokuroron:—Atestantino, vi komprenas; 

oni vin baptis, tiam vi estas sekve kristanino. 

Vi estas konsenta? 
— Nu, jen vi vidas, sinjoro prokuroro ŝi 

ne estas konsenta. 

— Fariĝis ĉagrene. La malsaĝaĵo, la vi- | 
rina obstineco sensenca haltigis la tutan | 
aferon, kaj anstataŭ lerta, “kalkulema, gracia | 
frapetado de l'juĝa aparato fariĝis sensenca | 
senprudentaĵo. Kaj al la kutima sekreta ma- 
lestimeco de vira al virino almiksiĝis la sento 
de l'ofendo: kiel ajn ŝi modestiĝas, la afero 
do montriĝis, ke ŝi kvazaŭ pli bona estas ol 
ĉiuj, pli bona ol la juĝistoj, pli bona, ol. la 
ĵuraj alsidantoj kaj ol la publiko. 

La elektro lumigas kaj ĉio estas tiel 

bona, tamen ŝi obstinas. Neniu jam ridas, 
kaj la metiisto kun la elpinĉita barbeto. subite 

enfalis en malgajan humoron kaj parolas: „Jen, 
se mi cin ekbatus unu fojeton, tiam ci ekkom- 
prenus unufoje!“ La najbaro ne rigardante 
respondas: „Ci, frateto, volus ĉion per la 
pugno; ci al ŝi argumentu“!— „Silentu, sin- 
joro, vi ĝin ne komprenas, la pugno estas de 
la Sinjoro ankaŭ donita.“— „Kaj.la barbeton | 
kie oni elpinĉis?“—„Kie ajn oni elpinĉis, 
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tamen oni ĝin elpinĉis"... La juĝa observisto 
muĝas, la paroladoj silentiĝas kaj ĉiuj scivo- 
leme rigardas la juĝistojn konsiliĝantajn. 

— Ekaŭskultu, Lev Arkadjeviĉ, ja ĝi, Di' 
scias, estas kio! indignas la membro de l'juĝo. 
Ĝi estas ne juĝo, sed ia domo de frenezuloj. 

Kiel, ĉu ni ŝin juĝas aŭ ŝi nin juĝas? Mi 

dankas humile por tia plezuro! 
— Vi do havas kian aferon? Ĉu mi in- 

tence faras, laŭ via opinio? Vi ekrigardu tiun 

dikulinon Kravĉenko'n.—Ja ŝi per okuloj ŝin 
manĝas. Ja tie ĉi ili ian novan herezon 
anoncos, kaj mi min pravigu! Mi dankas vin 
plej humile! Mi do ne povas rifuzi, se oni 
permesis .. Al vi plaĉas ion diri, sinjoro ĵura 
alsidanto? Nur, mi petas, pli mallonge, —ni 

tiel do jam duonhoron perdis. 
Ĉe la juna homo de neordinare inteligenta 

eĉ spirita eksteraĵo la haroj estas grandaj, 
lanugaj kiel ĉe poeto aŭ juna pastro; la pe- 
niko de lia mano estas delikata seka, kaj pa- 

rolas li kun facila peno, kvazaŭ liaj vortoj 

nefacile la kontraŭstaron de aero venkas. Dum 
la tempo de interparolado li sufereme sulkiĝis 
kaj nun en lia mallaŭta voĉo oni aŭdas la 

suferon. ^ 
— Tio, kion vi parolas, atestulino, estas 

це malĝojinda kaj mi profunde kunsentas 
vin; sed komprenu do, ke oni ne povas la 
esencon de la Kristareligio tiel malgrandigi, 
dekondukante ĝin al la ideo de peko kaj de 
virto, al preĝejon irado kaj al ceremonioj. 

La esenco de la Kristareligio konsistas en 

la mistika proksimeco al Dio... 

— Pardonu... ekinterrompis la prezidanto. 
Karaulova, ĉu vi komprenas la vorton „mistika“? 

— Ne. 
— Sinjoro ĵura alsidanto! Ŝi ne kompre- 

nas la vorton „mistika“. Esprimu ĝin, mi pe- 
tas, pli simple: vi vidas, sur kia malalta ŝtu- 

po de inteligenteco bedaŭrinde ŝi staras. 

— La vizaĝo de Kristo—jen estas la fun- 

damento kaj punkto. La ĉielo post la ĉirkaŭ- 
tranco malkovriĝis, kaj ekzistas nek peko, nek 
virto, nek riĉeco. Interrompema, sufokiĝinta 
murmureto—jen estas la embriono de ĉiuj 
sfinksoj... 

— Sinjoro ĵura alsidanto! Mi ankaŭ ne- 

nion komprenas. Ĉu vi povas pli simple 
paroli? 

— Pli simple mi ne povas... malgaje ek- 

diris la alsidanto—La mistikaĵo postulas ling- 
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von neordinaran... Unuvorte—oni bezonas 
solan proksimecon al Dio. 

— 'Karaulova, ĉu vi komprenas? Oni be- 
zonas solan proksimecon al Dio kaj pli 
nenion. 

— Ne. Kia do proksimeco ĉe tiela pro- 
fesio? Mi ne havas eĉ sanktan lampeton en 
mia ĉambro. La aliaj havas, kaj mi ne havas. 

elonge, basvoĉe diris Kravĉen- 
unu gasto enverŝis la bie- 

ron en la sanktan lampeton. Mi al li diras: 
„Hundina filo ci estas, kvankam ci senhara 
eĉ estas“. Kaj li respondas: silentu, mia 

    

kara,—la lumo de Kristo povas inter mallumo | 
eĉ brili“. Tie! efektive li diris. 

— Atestulino Kravĉenko! mi petas sen 
anekdotoj paroli. Do ion vi bezonas, atestulo? 

La atestulo, polica observisto en la parada 
uniformo, tintas per spronoj. 

— Via ekscelenco! Permesu al mi kune 
kun la atestulino izoliĝi. 

Tio ĉi por kio estas ankoraŭ bezona? 
— Rilate la ĵuradon, via ekscelenco. Mi 

servas en la kvartalo, kie estas ilia domo... 
Mi lerte, via ekselenco... Ŝi tuj ĵuros. 

-- Ne, diris Karaulova, iom paliĝinte kaj 
ne rigardante la observiston. Tiu nur la ka- 
pon turnis, la bruston do kun la ordenoj sen- 
movigis antaŭ la juĝo. 

— Ne, vi ĵuros! 
— Ne. 
— Ni rigardu... 
— Rigardu... 
— Estas sufiĉe, sufiĉel.. kolere ekkriis la 

prezidanto—Kaj vi, sinjoro observisto iru je 
via loko: dume viajn servojn ni ne bezonas, 

Tintante per la spronoj la обзегиз Кип 
indeco foriras. Inter la publiko fariĝas mal- 
afabla murmureto kaj paroladoj. La [metiisto, 
kies humoro ree inklinis al flanko de Kara- 
ulova, diras: „Nu, nun gardu vin, virino! Oni 
tiel purigos al vi la dentetojn, ke ili ekbru- 
liĝos kiel samovaro. „Nu, tio ĉi estas tro!“— 
„Tro? silentu, sinjoro: vi. tiun ĉi aferon ne 
komprenos, mi do tre bone ĝin komprenas!" — 
„Kie la barbeton oni elpinĉis?“—„Kie ajn oni 
elpinĉis, tamen oni gin elpinĉis; vi do. diru, 
ĉu estas tie ĉi la bufedo de tria klaso? Mi 
devas trinki la brandon pro trankvileco de la 
foriĝinta animo de l'Dia sklavino Pelageja“. 

— Pli trankvile tie! ekkriis la prezidanto. 
— Sinjoro juĝa observisto! Faru la ordon! 
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La juĝa observisto sur piedfingroj iras al 
la lokojn de la publiko, sed antaŭ lia alprok- 
simiĝo ĉiuj silentiĝas, kaj li tiamaniere, sur 
la piedfingroj, revenis. 

La korespondanto ĉirkaŭskribas la mal- 
larĝetajn folietojn, sed sur lia vizaĝo estas 
vidata la malespero, li mem antaŭvidas, ke la 
cenzuro en nenia okazo tralasos la priskribon. 

— Kiel vi volas, sed oni devas tion ĉi 
fini! diras la membro de l'juĝo.—Fariĝas jam 
skandalo, 

  

vi volas, ke... Nu, kion ankoraŭ vi 
bezonas, sinjoro defendisto?—Ĉio estas elkla- 

ita. Sidiĝu! 
Estetike fleksinte la kolon kaj la talion, 

ĉirkaŭtiritan de la nigra frako, la defendisto 

    

   
parolas: . 

Sed se la vorto estis donita al la sub- 
prokuror 

espera 
zidanto. 

— Nu, bone, 
nur, mi petas, pli 

La defendisto 
sidantoj: 

— La spritaj teologiaj ekzercadoj de la 
sinjoro subprokuroro kaj de la sinjoro polica 
observisto... komencas li malrapide. 

— Sinjoro defendisto! severe lin interrom- 
pas la prezidanto.—Mi petas la personojn ne 
nomadi! 

La defendisto sin turnas al la juĝo kaj 
inklinas la kapon: 

— Mi obeas. 
Poste li ree al la ĵurintoj sin turnas, ĵetas 

la helan honestan rigardon al ili, kaj subite 
li profunde enpensiĝas, la kapon mallevinte, 
Liaj manoj estas je alteco de l'brusto levitaj, 
la okuloj —fermitaj, la brovoj—subkigitaj, kaj li 
mem havas la mienon, kvazaŭ li estas pasie 
enamiĝinta, kvazaŭ li intencadis terni. La ĵurin- 
toj kaj la publiko lin rigardadas kun granda 
intereso, atendante, kio povas el tio fariĝi, nur 
sole la juĝistoj,” kutimintaj al liaj oratoraj ma- 
nieroj, restiĝas indiferentaj. La stato de l'me- 
dito forlasas la defendiston tre malrapide, iom 
post lom: unue, senforte defalis la manoj, 
poste facile malfermiĝis la okuloj, poste mal- 
rapide leviĝetis la kapo, kaj nur tiam, kvazaŭ 
kontraŭ lia volo, el la buŝo aŭtomate ekfalis 
la vortoj: 

Tial vi ankaŭ bezonas ĝin? kun la sen- 
ironio la kapon ekbalancadis la pre- 

parolu, se, vi tiel deziras, 
mallonge! 
sin turnas al la ĵuraj al- 
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— Sinjoroj juĝistoj kaj sinjoroj ĵuraj al- 
sidantoj!.. 

Plue li parolas tute neordinare: jen li 
murmuretas, sed tiel, ke ĉiuj aŭdas, jen li 
laŭte krias, jen denove li fariĝas rigida, kiel 
en katalepsio, rigardas iun el la ĵuraj alsi- 
dantoj, dume tiu, ne komencas palpebrumi 
kaj flanken ne direktadi la okulojn. 

— Sinjoroj Juĝistoj kaj sinjoroj ĵuraj alsi- 
dantoj! Nur ĵus vi aŭdis la multesignifan dia- 
logon inter la atestulino Karaulova kaj la sin- 
joro polica observisto, kaj ĝies signifo pre- 
zentas al vi nenian enigmon. Alprenante al 
konsidero tiujn multegajn rimedojn de atbitro 
kiujn disponas nia administracio, kaj de alia 
flanko—la ĝian neeviteblan celon revenigi al 
la brusto de l'ortodoksa religio la erarintojn... 

— Sinjoro defendisto, kio do estas tio ĉi! 
indigniĝas la prezidanto. — Mi ne povas per- 
mesi, ke vi mallaŭdu ĉi tie la potenculojn, di- 
finitajn de la leĝo. Mi forprenos de vi la vorton. 

La subprokuroro parolas modeste, sed rapide: 
— Mi petus la vortojn de la sinjoro de- 

fendisto en la protokolon enskribi. 
Ne metante atenton je la subprokuroro, la 

defendisto ree inklinas al la flanko de juĝo la 
kapon. 

— Mi obeas. Mi deziras nur diri, sinjoroj 
ĵuraj alsidantoj, ke la sinjorino Karaulova, 
kiom mi ŝin komprenas, ne reiros de siaj 
konvinkoj eĉ en tia, neeblacetere en nia tempo, 
okazo, se al ŝi minacus la bruligado sur lig- 
naro aŭ inkviziciaj turmentoj. En la persono 
de la sinjorino Karaulova ni vidas, sinjoroj 
ĵuraj alsidantoj, la transturnitan, tiel dirante, 
modelon de kristana turmentitino, kiu per no- 
mo de Kristo kvazaŭ malkonfesas Kriston, 
parolante „ne“, per tio sama ŝi parolas „jes“. 

La granda kaj bela figuro senklare kaj 
altireme ekbriletis en la kapo de l'advokato; 
liaj fingroj ekmalvarmiĝis, kaj per la voĉo ek- 
scitiĝinta, en kiu la arto de oratoro estas 
nur duona, li daŭrigas: 

— Ŝi estas kristanino. Ŝi estas kristani- 
no, kaj mi, ĝin al vi argumentos, sinjoroj ĵu- 
raj alsidantoj! La montradoj de la atestulinoj 
sinjorinoj Pustoŝkina kaj Kravĉenko kaj la 
konfesadoj de Karaulova mem -kpentris al ni 
la plenan pentraĵon de tio, per kia vojo al 
tia situacio turmentema ŝi alvenis. La mal- 
sperta nalva knabino, ĵus, eble, de vilaĝo de- 
ŝirita, deŝirita de siaj senkulpaj ĝojoj, ŝi en- 
falas en manojn de l'kota voluptemulo kaj, al 
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ŝia teruro, ŝi konvinkiĝas, ke ŝi estas grave- 
da. Naskinte ie en stalo, ŝi... 

Ĉu vi povas pli mallonge paroli, sin- 
joro defendisto! Ni scias ankoraŭ de komen- 
ĉo, ke sinjorino Karaulova per la prostitucio 
sin okupas. Sinjoroj ĵuraj alsidantoj ne estas 
infanoj kaj ili mem tre bone scias, kiel tio ĉi 
fariĝas. Revenu al la Kristareligio. Kaj krom 
tio, ŝi ne estas vilaĝanino, sed estas urbanino 
de l'urbo Voronjej. 

Mi obeas, sinjoro prezidanto, kvankam 
mi opinias, ke la geurbanoj ankaŭ havas si- 
ajn ĝojojn senkulpajn. Tiel mi opinias. En 
sia animo la sinjorino Karaulova enhavas la 
idealon de homo, kiela li devas laŭ Kristo 
esti, do la efektiveco kun siaj maljunuletoj 
bonvidiĝaj, enverŝantaj bieron en la запк- 
tan lampeton, la efektiveco kun tiu mal- 
sobra diboĉo, kun ofendadoj eble batoj, 
tio detruas kaj malpurigas tiun ĉi puran 
guron. Kaj en tiu ĉi kolizio de la tragedio 
disŝiriĝas la animo de la sinjorino Karaulova. 
Sinjoroj ĵuraj alsidantoj! Vi vidis ŝin tie ĉi 
trankvilan eĉ ridetantan, sed ĉu vi scias, kiom 
da maldolĉaj larmoj elverŝis tiuj ĉi okuloj 
dum nokta silento, kiom da akraj kudriloj de 
varmega pento kaj de malĝojo enpuŝiĝis tiun 
ĉi koron elsuferintan! Ĉu ŝi ne volas, kiel 
aliaj virtemaj virinoj iri en preĝejon, la kon- 
feson kaj la komunion preni—en la blanka, 
bela vesto de komuniiĝantino, sed ne en tiu 
ĉi malhonorinda formo de peko kaj de krimo? 
Eble inter noktaj sonĝoj ŝi jam ne unu fojo 
genufleksinte rampadis al tiuj ĉi ŝtonaj ŝtu- 
poj, ilin ŝi kisadis per varmega kisado, sen- 
tante sin neindan tiun ĉi sanktejon eniri... 
Kaj ŝi ne estas kristanino! Kiu do estas inda 
de l'nomo kristano? Ĉu en tiu ĉi larmoj ne 
troviĝas tiu alta akto de pento, kiu la malĉa- 
stulinon faris Magdalenon, tiun sanktulinon, 
tiel alte honoratan... 

— Ne! interrompis Karaulova.—Tio ĉi ne 
estas vero. Kaj mi ne ploris tute, kaj mi ne 
pentis. Kia-do pento estas tiu, se oni tion 
saman fari daŭrigas? Jen vi ekrigardu... 

Ŝi la saketon malkovris, elprenis la tukon 
por nazo kaj poste monujon. Metinte du ar- 
ĝentajn rublojn kaj malgrandan sumon sur la 
manplato, ŝi eltiris ĝin al la advokato kaj 
poste al la juĝo. Unu el monetoj forglitis de 
l'mano, turniĝadis kelkfoje sur la betona en- 
frotita planko kaj haltiĝis apud la pupitro de 
la advokato. Neniu fleksiĝis por ĝin levi. 
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— Por kio mi ricevis jen tiun ĉi monon? 
Por tio sama. Kaj tiun ĉi veston, kaj la ĉa- 
peleton, kaj la orelringojn?--ĉion por tio sama 
mi ricevis. Senvestigu min nude ĝis lasama 
korpo, kaj tiam oni nenion trovos la mian. 
Kaj la korpo ankaŭ ne estas mia—ĝi estas 
antaŭ tri jaroj vendita, kaj eble por la tuta 
vivo,—vivo do nia ne estas longa. Kaj en la 
ventro mia kio estas? Z 

— Pertovino, biero kaj ĉokolado — hieraŭ 
unu gasto per ĝi regalis,— kaj montriĝas, ke 
la ventro ankaŭ ne apartenas al mi. Mi ha- 
vas nek honton, nek konsciencon: se vi or- 
donos, ke mi min nude senvestigu, mi sen- 
vestiĝos; se vi ordonos, ke mi sur la krucon 
ekkraĉu, mi ekkraĉos. 

Kravĉenko ekploris. Ŝiaj larmoj ne elflue- 
tis. sed kuradis per rapidaj gutetoj, pligrandi- 
ĝantaj, kaj faladis sur la bruston nenature 
elstarintan, kiel sur pleton. Li ilin elviŝis de 
la buŝo kaj de la mentono, kie estis tikle, 
sed ne ĉirkaŭ la okuloj: 

— Jen antaŭhieraŭ min kaj unu gaston 
oni edzigis, tiel, por ŝerĉi kompreneble: an- 
stataŭ kronojn oni tenis super niaj kapoj no- 
ktajn vazojn, anstataŭ kandelojn—bierajn bo 
telojn kaj la pastron anstataŭi 
to kiu vestis mian jupon returnitan 
flanko kaj tiel li iradis. 

    

je 
Do ŝi — Karaulova | 

montris la plorantan Kravĉenko — estis mia 
patrino kaj ŝi ploris, ploregis kvazaŭ serioze. 
Ŝi ploradi amas. Sed mi ridis,—ja efektive 
tio ĉi tre ridinda estis. Kaj rilate preĝejon 
mi estas indiferenta, mi penadas eĉ ne 
iradipreterĝi, mi ĝin neamas. Jenankaŭoni parolis 
tie ĉi „preĝi“—kaj mi eĉ la vortojn. de pre- 
ĝo ne havas, Mi scias ĉiajn vortojn, eĉ tiajn, 
kiajn eble eĉ vi ne scias, malgraŭ ke vi es- 
tas viroj: sed la verajn vortojn mi ne scias. 
Pri kio do preĝi? La transtomban mondon mi 
ne timas, — pli malbone ne estos, kaj sur 
tiu ĉi mondo per la preĝo oni ankaŭ mul- 
ton ne atingos. Mi preĝis por ke mi ne 
nasku,—mi naskis. Mi preĝis por ke la in- 
fano vivu, kune kun mi—kaj mi estis decigita 
en la domon edukistan lin fordoni. Mi preĝis 
por ke li tie nur restu viva—kaj li mortis. 
Ĉu estis malmulte da tio, pri kio mi preĝis, 
kiam mi malsaĝa estis, sed dank' al bona 
homo, li min dekutimigis. La studento min 
dekutimigis preĝadi. Jen ankaŭ tiel, kiel Vi, 
li komencis paroli kaj pri infaneco mia kaj 
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pri cetero, kaj li min alkondukis al tio, ke mi 
ekploris kaj ekpreĝis: „La Sinjoro, forprenu 
min de tie ĉi!“ La studento do diras: „Jen, 
vi nun homo fariĝis kaj mi povas kun vi la 
ameman okupadon havi“. Li min dekutimigis. 
Kompreneble, mi ne koleras je li: por Ĉiu 
estas plej agrable kisadi la honestan o! tielan 
kiel ekzemple mi aŭ jen ŝi estas. Sed nur 
al mi mem la preĝado kaj larmoj alportas 
nenian profiton. Ne do, kiela mi estas krista- 
nino. sinjoroj juĝistoj—por kio malsaĝaĵon 
paroli? Mi estas Grunjo —ciganino. Tielan min 
kaj opiniu. 

Karaulova facile ekĝemis, kapon ekbalancis, 
ekbrilinte per la oraj ringegoj de la orelringoj, 
kaj simple di 

— Dudekkopekan moneron mi tie ĉi fali- 
gis—ĉu mi povas ĝin levi? 

ilentis kaj rigardis, dum Karaulova, 
Рана. 

    

     la pre- 
Kravĉenko,—        zidanto al Pustoŝkina 

estas konsentaj ĵuri? 
— Ni estas konsentaj. 

ĉenko.—Kaj ŝi ne konsentas! 
— Sinjoro prezidanto! leviĝis la prokuroro 

severa kaj majesta. —Ĉar multaj okazoj, rakon- 
titaj tie ĉi de la flanko de atestulino Karaulova, 
estas tute konformaj al l'ideo de mokado de 
religio, mi, kiel agento de la kulpigestra ob- 
servado, dezirus scii, ĉu ŝi ne memoras la 
nomojn? 

— Nu, kia do estas mokado de religio! 
respondis Karaulova: —Simple, ni estis mal- 
sobraj. Kaj mi ne rememoras,—ĉu ĉiujn oni 
povas memori? 

La juĝistoj longe kaj senrezultate konsi- 
liĝas, eĉ ili alvokas al si la prokuroron kaj 
konvinke per du voĉoj murmurŝtas al li: „pri- 
demandu sen ĵurado la atestulinon Karaulova'n 
pro ŝiaj nekristanoj konvinkoj“, 

La ceteraj geatestuloj amase ekmo: 
al la tribuno, kie ilin jam atendis la pastro 
en ornato kun la kruco. La observisto laŭte 
diras: 

kaj al 

respondis Krav- 

      

— Mi petas ĉiujn sin levi! 
Ĉiaj sin levas kaj sin turnas alla tribuno. 

Nun Karaulova vidas solajn dorsojn kaj nu- 
kojn: senharajn, harplenajn, rondajn, platajn, 
pintformajn. 

La pastro parolas:



  

— Levu manojn! 
Ĉiuj levis manojn. 
— kipetu post mi—li perunu voĉo paro- 

las kaj per alia daŭrigas: -- Mi promesas kaj 
ĵuras .. 

La amaso sdnegas 
densa, arkoraŭ larmojplena kontraltvoĉo 
Kravĉenko distengiĝas. 

— Mi promesas kaj ĵuras... 
— Antaŭ la Ĉiopotenca Dio kaj antaŭ 

Lia sankta Evangelio... 
— Antaŭ la Ĉiopotenca Dio... kaj antaŭ 

- sankta... Evangelio... 
Ĉio fariĝis harmonia kaj iras, kiel oni 

decas: gracie, facile, agrable. Dum la tuta 
tempo de la ĵurado kaj de la krucon kisado 
Karaulova staras senmove kaj rigardas unu 
punkton: la dorson de l'prezidanto. 

Oni malproksimigis la geatestulojn krom 
Karaulova. 

— Aftestulino! La juĝo vin liberigis de la 
ĵurado, sed memoru, ke vi devas solan veron 
atesti laŭ pura konscienco. Ĉu vi promesas? 

— Ne... Kian konsciencon mi havas? Mi 
do parolis ke mi nenian konscienocn havas. 

— Nu, kion do ni devas fari kun vi? 
manojn disigas la prezidanto—Nu, veron, vi 
komprenas, veron ĉu vi parolos? 

— Mi diros, kion mi scias. 

  

malunuvoĉe kaj la 
de 

Lia. 
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Post duonhoro ĉe la ordo plena ka 
trankvileco oni faras la juĝon. La demandoj 
kaj respondoj sekvis unu post alia tute regule: 
la prokuroro ion notas; la korespondanto kun 
la negocema kaj senpasia vizaĝo desegnas 
lajn sagacajn ornamentaĵojn sur la papereto. 
La juĝato donas longedaŭrajn kaj tre detalajn 
klarigojn, La manojn li ekmetis post la dor- 
so, reen kaj antaŭen li balanciĝadas kaj ofte 

„.. — Rilate do la kvitancon de la urba 
pruntkaso je la velosipedo vendita,—la fakto 
estas tia. La 13-an Marton de l'jaro pasinta 
mi eniris en la magazenon de velosipedoj de 
Marĥlevski... 

... Rilate do kvazaŭ miajn diboĉojn en la 
montrita domo kaj tio, ke mi kvazaŭ elŝan- 
ĝis tie la papereton je valoro de cent rubloj, 
mi estadis tie nur kvar fojojn: la 21-an De- 
cembron, la 1-an Januaron, la 25-an Janua- 
ron kaj la 1-an Februaron, kaj tri fojojn pa- 
gis por mi mia kolego Protasov. Rilate do la 
kvaran fojon kiam mi mem pagis, mi petas 
permeson de la juĝo prezenti la kalkulon de 
mi postulitan tiam, el kiu cni vidas, ke la 
komuna sumo de la elspezoj, enmetante en ĝi... 

Laelektro lumas. Ekstere de la fenestroj estas 
mallumo. Estas gaje, varme, komforte. 

  

Trad. Petro Vinogradov. 

NI TRRRIF Tr 

  

Ben-Tovit. 
De L. Andrejev. 

En tiu terura tago, kiam fariĝis monda 
maljusto, kaj en la Golgoto, inter rabistoj 
estis krucumita Jesuo Kristo—en tiu tago de 
la plej frua mateno ĉe jerusalema komercisto 
Ben-Tovit neelporteble ekdoloris dentoj. Ko- 
menciĝis tio ĉi ankoraŭ je l'antaŭtago, vespere: 
facilete ekdoloris dekstra makzelo, kaj unu 
dento, ekstrema antaŭ dento de saĝeco, kva- 
zaŭ nemulte superleviĝis kaj, kiam al ĝi altu- 
ŝiĝadis lango, donis malgrandan senton de 
doloro. Post manĝo la doloro, tamen, tute 
kvietiĝis, kaj Ben-Tovit tute ĝin forgesis kaj 
trankviliĝis, --li en tiu ĉi tago kun profito 
ŝanĝis sian maljunan azenon por juna kaj 

  

forta, estis tre gaja kaj ne aldonis signifon al 

avertantaj pri malbono antaŭmontroj. 
Kaj li dormis tre bone kaj forte, sed antaŭ 

mem tagiĝo io komencis maltrankviligi lin, 
kvazaŭ iu vokis lin por ia tre grava afero, 
kaj kiam Ben-Tovit kolere ekvekiĝis, liaj 
dentoj doloris, doloris malkaŝe kaj kolerege, 

per tuta pleno de akra, boranta doloro. Kaj 
jam neeble estis kompreni, ĉu doloras la hie- 

raŭa dento, aŭ ĉu al ĝi aliĝis ankaŭ aliaj; 
la tuta buŝo kaj kapo estis plenaj de terura 
sento de doloro, kvazaŭ Ben-Tovit'on oni de- 

vigis maĉi milon da brulvarmigitaj ĝis-ruĝe, 
akraj najloj. Li prenis en la buŝon akvon el
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argila kruĉo, —por unu minuto la kolerego de 
l'doloro malaperis, dentoj ekmoviĝis kaj ondo- 
forme ekbalanciĝis, kaj tiu ĉi sento estis eĉ 
agrabla en komparo kun la antaŭa. Ben Tovit 
ree kuŝiĝis, ekmemoris pri la nova azeneto 
kaj pensis, kiel li estus feliĉa, se ne dolorus 
tiuj ĉi dentoj, kaj volis ekdormi. Sed la akvo 
estis varma,—kaj post kvin minutoj la doloro 
revenis, ankoraŭ pli furioza, ol antaŭe, kaj 
Ben-Tovit sidis sur la lito kaj balanciĝadis, 
kiel pendolo. Tuta lia vizaĝo sulkiĝis kaj ko- 
lektiĝis al granda nazo, kaj sur la nazo, ek- 
paliĝinta pro suferoj, malfluidiĝis guteto de 
malvarma ŝvito. Tiel, balanciĝante kaj ĝemante 
pro la doloro, li renkontis unuajn radiojn de 
tiu suno, kies sorto estis vidi la Golgoton 
kun tri krucoj, kaj mallumiĝi pro teruro kaj 
malĝojo. 

  

Ben-Tovit estis bonkora kaj bona homo, 
ne aminta maljuston, sed, kiam vekiĝis lia 
edzino, li, apenaŭ malfermante la buŝon, el- 
diris al ŝi multon da malagrablaĵo kaj plendis, 
ke oni lin lasis solan, kiel ŝakalon, por ĝemi 
kaj konvulsiigi pro turmentoj. 'La edzino paci- 
ence akceptis nemeritajn riproĉojn, ĉar ŝi sciis, 
ke ne de malbona koro ili estas dirataj, kaj 
alportis multajn bonajn kuracilojn: ratan de- 
purigitan sterkon, kiun oni devas almetadi al 
vango, akran tinkturon el skorpiono kaj ori- 
ginalan ŝtoneron de l'disbatita de Moso tabulo 
Testamenta. De l'rata sterko fariĝis iom pli 
bone, sed ne por longe, ankaŭ de l'tinkturo 
kaj ŝtoneto, sed ĉiufoje post mallongtempa 
pliboniĝo la doloro revenadis kun nova forto 
Kaj en mallongaj minutoj de ripozo Ben-Tovit 
konsolis sin per penso pri la azeneto kaj 
revis pri ĝi, kaj kiam al li fariĝis pli malbone— 
li ĝemis, koleris je la edzino kaj minacis, ke 
li disrompos al si la kapon per ŝtono, se ne 
kvietiĝos la doloro. Kaj tutan tempon li iradis 
de unu angulo en la alian sur plata tegmento 
de sia domo, hontante aliri proksime al ek- 
strema rando ĉar tuta lia kapo estis ĉirkaŭ- 
ligita per tuko, kiel ĉe virino. Kelkajn fojojn 
al li alkuradis infanoj kaj ion rakontadis per 
rapidaj voĉoj pri Jesuo Мазогео. Ben-Tovit 
haltadis, dum minuto aŭskultadis ilin, sulkinte 
la vizaĝon, sed poste kolere frapadis per 
piedo kaj forpeladis: li estis bona homo kaj 
amis infanojn, sed nun li koleris, ke ili tedas 

lin per ĉiaj bagateloj. 
Estis malagrabla ankaŭ tio, ke sur la 

  

  

    
  

strato kaj sur najbaraj tegmentoj kolektiĝis 
multe da popolo, kiu nenion faras kaj scivole 
rigardas Ben-Tovit'on, ĉirkaŭligitan per la tuko, 
kiel virino. Kaj li jam intencis iri malsupren, 
kiam edzino diris al li: 

Rigardu, jen oni kondukas rabistojn. 
Eble, tio ĉi amuzos vin. 

— Lasu min, mi petas. Ĉu vi ne vidas, 
kiel mi suferas?—kolere respondis Ben-Tovit. 

en la vortoj de l'edzino sonis neklara 
promeso, ke la denta doloro devas ĉesi, kaj 
nevole li aliris al parapeto. Klininte la kapon 
flanken, ferminte unu okulon kaj apogante la 
vangon sur la manon, li faris plorantan mie- 
non de abomeno kaj ekrigardis malsupren. 

Sur. mallarĝa strato, leviĝanta supren, 
senorde moviĝadis grandega amaso, ĉirkaŭ- 
volvita de polvo kaj de. nesilentiĝanta krio. En 
mezo de ĝi, «fleksiĝante sub ŝarĝo de krucoj, 
sin movadis la krimuloj, kaj super ili elkur- 
biĝadis, kiel nigraj serpentoj, vipoj de romaj 
soldatoj. Unu,—tiu, kun longaj blondaj haroj, 
en „disŝirita kaj kovrita per sango ĥitono— 
puŝiĝis sur ĵetitan sub piedojn ŝtonon kaj 
falis. La krioj fariĝis pli laŭtaj, kaj la amaso, 
simile al diverskolora mara akvo, fermiĝis 
super la falinto. Ben-Tovit subite ektremis de 
V'doloro—kvazaŭ iu enpikis en la denton 
brulruĝigitan kudrilon kaj turnis ĝin ekĝemis 
u-u-u,-kaj foriris de la parapeto, abomeneme 
-indiferenta kaj kolera. 

— Kiel ili krias! — envieme diris li, ima- 
gante larĝe malfermitajn buŝojn kun fortaj ne- 
dolorantaj dentoj, kaj imagante kiel ekkrius li 
mem, se li estus sana. Kaj de tiu ĉi imago 
la doloro furioziĝis, kaj li cfte ekskuis la ĉir- 
kaŭligitan kapon kaj blekis: m-u-u... 

—- Oni rakontas, ke Li sanigadis blindu- 
lojn,—diris ia edzino, neforirinta de l' para- 
peto, kaj ĵetis ŝtoneton en tiun lokon, kie mal- 
rapide moviĝadis levita per vipoj Jesuo. 

— Nu, certe! Kuracu li jen mian dentan 
doloron,— ironie respondis Ben-Tovit kaj inci- 
teme kun ĉagreno aldonis:—kiel ili polvigas! 
Tute kvazaŭ brutaro! llin ĉiujn oni devus 
dispeli per bastono! Konduku min malsupren, 
Saro! 

La edzino okazis prava: la vidaĵo iom amu- 
zis Ben-Tovit'on, sed, povas esti, helpis fine la 
rata sterko, kaj al li prosperis ekdormi. Kaj 
kiam li vekiĝis, la doloro preskaŭ malaperis, 
kaj nur sur la dekstra makzelo ekŝvelis neg- 
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randa flukso 7) tiel negranda, ke ĝin apenaŭ 
oni povis rimarki La edzino diris, ke estas 
tute nerimarkeble, sed Ben-Tovit malice ride- 
tadis: li sciis, kia bona estas lia edzino kaj 
kiel ŝi amas diri agrablaĵon. Venis najbaro, 
ledisto Samuelo, kaj Ben-Tovit kondukis lin 
rigardi la novan azeneton kaj kun fiero aŭs- 
kultadis varmegajn laŭdojn al si kaj al la 
besto. 

Poste, pro peto de scivola Saro, ili triope 
iris sur la Golgoton por rigardi la krucumi- 
tojn. Dum la vojo Ben-Tovis rekontadis al 
Samuelo de la komenco mem, kiel hieraŭ lii 
eksentis la doloron en la dekstra makzelo kaj 
kiel poste nokte li vekiĝis de l'terura doloro, 
Por okulvidebla klarigo li faris la suferantan 
mienon, fermadis la okulojn, skuadis la ka- 
pon kaj ĝemadis, kaj grizebarba Samuelo 
kondolence balancadis la kapon kaj paroladis: 

— Aj-aj-aj! Kiel dolore! 
Al Ben-Tovit plaĉis la aprobo, kaj li ri- 

petis la rakonton kaj poste returnis sin al tia 

  

   

") flukso, —medicina termino —en la rusa lingvo 
- „флюс“.   
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malproksima tempo, kiam ĉe li ekdifektiĝis 
ankoraŭ nur unua dento, malsupre en mal- 
dekstra flanko. Tiel kun viva interparolado, 
ili venis sur la Golgoton. La suno, aljuĝita 
lumi al la. mondo en tiu ĉi terura tago, subi- 
ris jam post malproksimajn montetojn kaj en 
la okcidento brulis, kiel sanga postsigno, mal- 
larĝa, purpureruĝa strio. Sur ĝia fono nedi- 
stingeble mallumis la krucoj, kaj apud la 
piedaĵo de l'meza kruco neklare blankiĝis iaj 
genufleksintaj figuroj. 

La popolo antaŭ longa tempo disiris; fa- 
riĝis malvarme, kaj pase ekrigardinte la kru- 
cumitojn, Ben-Tovit subprenis brakon de Sa- 
muelo kaj singardeme turnis lin hejmen. Li 
sentis sin aparte elokventa, kaj li volis ra- 
konti ĝis fino pri la denta doloro. Tiel ili 
iris, kaj Ben-Tovit dum kondolencaj kaj balan- 
coj kaj ekkrioj de Samuelo faris suferantan 
mienon, skuis la kapon kaj lerte ĝemis,—kaj 
el profundaj intermontoj, el malproksimaj bru- 
ligitaj ebenaĵoj leviĝadis nigra nokto. Kvazaŭ 
volis ĝi kaŝi de rigardoj de l'ĉielo la grandan 
krimon de l'tero. 

  

Tradukis Sirotin. 

=— 

Arbaron oni hakas. 
De l'poetino G4lina. 

  

Arbaron oni hakas... Junan; verdan, belan... 
Maljunaj pinoj staras dum kun vid' severa, 
Kaj tute plenaj de malgaja rev' mistera 
Rigardas mutan malproksimon lumĉielan. 

Arbaron oni hakas... Ĉar ĝi sonis brue, 
Ĝar ĝi per ĝoja bruo vekis tutan teron, 
Ĉar kantis ĝi per juna foliar' tro frue 
La sunon klaran kaj feliĉon kaj liberon. 

Arbaron oni hakas... Tamen semojn ŝparos 
Kaj poste aperigos tero per vivforto... 
Kaj verda mur' de batalantoj ree staros 
Kun nova bruo sur la lok' de lfrata morto. 

Vs. Lojko. 

  
Ho mia kor! 

(Versaĵo de D-ro L. Zamenhof). 

«О сердце, стой, не бейся такъ Tpe- 
вожно! 

Ты изъ груди не рвись теперь долой! 

Ужь мнЪ сдержать себя едва возможно. 

O сердце, стой! 

О сердце, стой! Въ такое ли мгновенье, 

Затративъ трудъ, я проиграю бой! 

Довольно же! Уйми свое GieHbe! 

(0 сердце стой. 

Перев. съ эспер. В. Замятинъ- 

—==—— 
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Ci eniru! 
(Pentraĵeto el rememoroj) 

de 
Viktoro Gomulicki. 

Ĉu vi konas „La preĝo de Virgulino“ de 
Teklo Bondaĵevska? tiun ĉi „La priĉre d'une 
vierge“, kiun viaj patrinoj. onklinoj, kaj eble 
avinoj en junaj jaroj ludadis je fortepiano, 
kun okuloj al ĉielo suprenlevitaj?.. 

Tiu ĉi maljunega melodio, pro kiu tiom 
Ча токио} akrigis ĵetilojn de sia spriteco, por 
aliaj troege sentimentala kaj triviala, ĉiam 
blovadas en mian animon per la sincera . po- 
ezio de malĝojo, dank' al rememoradoj. 

Mi havis pli cl naŭ jaroj, kiam mi ĝin 
unuan fojon ekaŭdis. Ĝi venis al mi inter 
okazoj, kiujn oni ne povas forgesi. 

Tiun ĉi tagon la patrino prenis min kun 
si por viziti nian konatinon, la vidvinon de 
bienhavanto, la virinon ankoraŭ ne maljunan, 
havantan tiajn okulojn, kvazaŭ ŝi ilin ĵus de 
larmoj viŝus. La vidvino loĝadis en la sama 
fino de la urbeto en la griza, malgaja dometo, 
kie el supre de la ŝinda tegmento levadis sin 
nigraj, senfoliaj branĉegoj de la morta tilio, 
antaŭ do la fenestroj en malgranda per ba- 
fileto ĉirkaŭigita ĝardeneto floradis malvoj 
kaj sunfloroj. 

La vidvino havis filinon Hedvigon, unu- 
ulinon, malsanan je ftizo. 

Tiun ĉi fraŭlinon mi tre amis por du kaŭ- 
zoj. Unue por tio, ke ŝi estis belega kaj si- 
mila ~al la reĝino Hedvigo en mia libro kun 
pentraĵoj de leĝoj, sekve—ke ŝi kantadis 
apud la fortepiano „pensetojn“ kaj „bruetojn“, 
pro kiuj mi pereis. 

Ĉiu alveno de- fraŭlino Hedvigo en nian 
domon estis por mi la festo. Mi iradis post ŝi 
kiel ombro. Mi alportadis al ŝi florojn de la 
ĝardeno, mi montradis librojn kun pentraĵoj, 
kolektojn de „konkoj, de papilioj, de ŝtonoj— 
fine mi rakontadis, kiuj lokoj estas plej bonaj 
por bano, kaj ankaŭ en kiuj estas plej multe 
da fiŝoj kaj kankroj. 

Mi penadis je mia maniero esti por ŝi 
agrabla kaj utila. 

Kiam alvenadis vespero kaj en saloneto 

     

oni ekbruligis la lampon (kiam la luno luma- 
dis, ŝi petis ke oni ne ekbruligadu la lam- 
pon), mi malkovradis silente la fortepianon, 
alŝovadis la seĝon, metadis sur la ncttenilon 
ŝiajn plej amatain notojn... 

— Fraulino Hedvigo tiam komencadis ludi 
kaj kant-—mi do kontraŭ ŝi eksidiĝinte, kaj 
la vizaĝon sur manoj apoginte, la tutan tem- 
pon enrigardadis en ŝiajn grandajn, nigrajn 
okulojn, en kiuj la lumo de la lampo aŭ de 
la luno ekbruligadis du arĝentajn, tremantajn 
flametojn. 

La ludantino tion ĉi ekvidinte ridetadis al 
mi duone ŝerce, duone malĝoje... 

La domanoj persekutadis min per fraŭlino 
Hedvigo. Ili parolis, ke mi enamiĝis en ŝin, 
ke mi certe ŝin edziĝos... 

—Mi ne 'scias kio estas! — ripetadis la 
patrino kun malsincera klopodo.—Teĉjo estas 
en tiu ĉi jaro en lernejon ironta, kaj nun oni 
devas fari la edsiĝan feston... 

Fraŭlino Hedvigo aldonadis mistere: 
— Ha! ke nur sinjoro Stanislavo ne scii- 

gus tion ĉi... 
Sinjoro Stanislavo estis ŝia flanĉo de kel- 

kaj monatoj en le urbeto forestanta. 
Tiuj ĉi ŝercoj incitadis min, 
— Por kiu ili min prenis-—mi parolis al 

mi mem kolere, en anguloj pri tio ĉi me- 
ditante. 

Tiun tempon mian animon flamigadis la 
verkoj de Valter-Skott, mi lernis parkere 
„Kantojn historiajn“, mi aŭskultadis kun var- 
mega intereso duone laŭtajn interparoladojn 
de pli maljunaj... Tute aliaj pensoj okupadis 
mian kapon. 

Dum alestc de fraŭlino Hedviĝo mi silen- 
tadis, imagante, ke mia sincereco povus ŝin 
ĉagreni... Nun post ŝia foriro la lango disli- 
giĝadis ĉe mi. 

— Ne, mia patrinol—mi parolis kun gran- 
da seriozeco, ripetante la frazon eltiritan el ia 
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ibro—al mia amikeco ŝi povas konfidi, sed 
alian senton ŝi vane postulus de mi. 

En la griza dometo ni trovis ne esperante 
la ĝojan agordecon. 

Fraŭlino Hedvigo, ne lasanta dum kelkaj 
semajnoj la litom, eksentis sin en tiu tago 
tiom pli sana, ke ŝi leviĝis—kai sidis en mola 
seĝo, tuta blanke vestita. | 

La patrino, sur genuoj apud la filino sta- 
rante, diskombadis ŝiajn longajn, nigrajn ha- 
rojn, kiuj kuŝis kvazaŭ velura mantelo sur la 
ŝultro kaj la brakoj. 

La vizaĝo de la malsanulino floris ruĝ- 
kolore--la buŝo estis pli ruĝa ol koralo. 

Apenaŭ ni montriĝis sur la sojlo, ambaŭ 
virinoj turnis sin al mia patrino kun eksplodo 
de la ĝojo: 

— Li vivas!.. Li vivasl., ili vokadis, ridante 
kaj plorante samtempe. 

— Li skribis? — ekdemandis 
egale vive eksentante ilian ĝojon. 

La pli maljuna el la virinoj ekspiris, la 
okulojn per tuketo viŝante. 

— Sur kio li povus tie skribi!.. 
— Sed je kia maniero? 
— Sur peco de la besto li elskrapis: „mi 

vivas“ —kaj tion ĉi li sendis al ni sekrete. 
Fraŭlino Hedvigo eltiris el jaketo la pece- 

ton de betula basto. La poŝtsignoj de tran- 
ĉilo aŭ nur de ungo ruĝe sur ĝi desegniĝis. 

Ĉiuj ĵetis sin rigardadi la neordinaran le- 
teron. Trarigardinte, ili kisadiĝis, ekploris, ree 
kisadis unu la alian—fine, kun kortuŝanta sur 
vizaĝoj rideto, kiu rememoradis la sunon trans 
pluva nubo elrigardantan—eksidiĝis trinki la 
kafon kun sekaĵetoj. 

La kafo estis bonega, la sekaĵetoj ravin- 
daj—min ja ne trankviligadis nek la unua nek 
la dua. Kio estis pli mirinde: min ne trank- 
viligadis eĉ la trarigardado de „La vivo de 
Napoleono“, la ĝranda libro kun pentraĵoj, 
kiun el vitra, per ŝlosilo fermita ŝranko, oni 
nur por mi prenis. 

Mi turniĝis maltrankvile sur seĝo distrita: 
atendanta. Apenaŭ mi ekvidis la tasojn kaj 
kruĉetojn malplenigitajn, mi estis jam preta 
kiel eble plej rapide, kvankam senkuraĝe, 
demandi... 

— Ĉu fraŭlino Hedvigo ludos hodiaŭ?— 
demandis la ftizulino, al mi amike ridetante. 

Mi eksaltis de l'seĝo, rekte stariĝante, kiel 

la patrino, 

  

  

     antaŭ instruisto, mi elparolis per unu spiro: 
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Ĉio kion vi ludos—estos belega, ĉar vi 
mem estas belega. La virinoj ekridis. Fraŭlino 
Hedvigo minacis min per la blanka, sensanga, 
kiel el alebastro skulptita fingreto. 

— Ha! eble iu spionos kaj 
Stanislavo raportos... 

— Tio kaj kiol Ni kun sinjoro Stanislavo 
faros al ni malbonon. 
— Vi tiel parolas, Teĉjo, ĉar li ne estas 

tie ĉi. 
— Se vi ne kredas, mi iros kaj serĉados 
ron Stanislavon. 

— Kaj vi scius kie lin serĉadi? 
— Mi scius. 
— Kaj vi irus? 
— He! ke la patro nur permesu... 
La virinoj deturniĝis kaj eksilentis. La vi- 

dvino, kliniĝante a! mia patrino mallaŭte diris: 
— Oni devas tiun ĉi infanon antaŭ la 

okuloj havi,.. 
Tiuj ĉi vortoj incitis min. Mi sentis, ke 

malgraŭ infanaj jaroj, mi ne estas infano. 
Mi kuntiris senpacience la brovojn, komen- 

cis rapidege malfermi la fortepianon, supren- 
levi la nottenilon, dismeti la notojn... 

Fraŭlinon Hedvigon, ĉiam ridetantan kaj 
flamiĝantan, oni transkondukis de l'seĝo al 
taboreto. 

Ŝi prenis kelkajn akordojn kaj „pasaĵojn“, 
la forton de l'manoj provante. Akordoj estis 
tremantaj kaj mallaŭtaj... 

La vidvino stariĝis apud la seĝo de la 
filino, subtenante ŝian altan, fleksan figuron: 
mi prenis la lokon apud la fortepiano tiel, ke 
mi povu rekte en ŝiajn okulojn rigardi. 

| unu momenton ekpensis kaj ne rigar- 
dante la notojn, komencis malrapide ludi la 
melodion kanteman, malgajan, revantan... 

Mi ne scias, ĉu tio ĉi estis la efikeco de 
la melodio, ĉu—de la okuloj de ludantino, 
sed mi eksentis facilan tremon, trakurantan 
la nervojn. 

Mi rememoras tiun ĉi momenton tre detale. 
Tia rememoro apartenas al tiuj kiuj ekbruli- 
ĝas en animo pro neestingeblaj inpresoj. 

En saloneto odoris je kafo kaj je odoran- 
taj kandeletoj. Unu el muselinaj kurtenoj estis 
subpinglita per pinglo por tralasi la palan 
aŭtunan sunon. 

Super la fortepiano pendiĝis du koloraj 
pentraĵoj: unu prezentis Kosĉuŝkon, liberiga- 
tan el malliberujo, dua—Paŭlo kaj Virginio. 

al sinjoro 

   

    

  

   

   



RUSLANDA ESPERANTISTO 

Sur la fenestro floris kaktc; la ekvelkinta faire- | 
ruĝa floro elpendiĝis malsupren. | 

Mi rememoras eĉ la sekvantan malgran- 
dan detalon: la fortepiano parte disagordiĝita, 
havis en „violino“ unu sonadantan kordon, 
kaj tiu ĉi Kordo per ĉiu frapo elvokis la egalan 
tremadon en malbone enkadrigita fenestrvitro... | 

Fraŭlino Hedvigo, traludinte unuan parton, 
deŝovis de klavoj la manojn, ripozante, | 

Mi ekprofitis la interrompon por demandi | 
duonvoĉe: | 

Kion vi ludas? | 
„La preĝo de virgulino“. 

Post momento mi aldonis ankoraŭ: 
— Kiel tio estas belega! Mi tuj divenis, 

ke tio ĉi devos esti la preĝo... 
Kiam la melodio denove ekiluis, 

   

mi jam 
ne dubis, ke mia amikino preĝas per tiu ĉi 
muziko kaj preĝas pro la feliĉo por. sinjoro 
Stanislavo. 

Subite fariĝis okazo neordinara, nekom- 
prenebla... 

Fraŭlino Hedvigo kun okuloj al ĉielo sup- 
renportitaj, kun rideto de interna kontenteco 
sur la buŝo, ŝajnis este tute endronicinta en 
la muzikon. Senatendite io ekskuis ŝin kvazaŭ 
de elektra ondo kaj ŝin ekrigidigis, kiel en 
atako de la katalepsio. 

Ŝi paliĝis kiel kreto, la manoj senmove 
delasiĝis laŭlonge de la korpo. Turninte 
la okulojn al la pordo, kie en tiu ĉi momento 
neniu estis—ŝi eldiris kun forto: 

— Li eniru! 
Tio ĉi sonadis kiel ordono, kaj kune kaj 

kiel respondo je la demando, 
La pli maljunaj virinoj ĵetiĝis al ŝi 

grandega maltrankvileco. 
En tiu momento la pordo malfermiĝi 
Sur la sojlo stariĝis la servantino kaj diri 
— Alvenis ia homo el la vilaĝo kaj de- 

mandas, ĉu li povas eniri?.. 
Fraŭlino Hedvigo malfermis la buŝon, sed 

la kunpremiĝo deprenis al ŝi la parolon. Nur 
per okuloj ŝi ripetadis la deziron antaŭ mo- 
mento eldiritan. 

Mia patrino sin turnis al la servantino kaj 
ordonis al ŝi enkonduki—tiun ĉi homon. 

Li eniris. Li ekmurmuris timeme! „estu 
benitaj“, kaj stariĝis humite apud la sojlo. 
Li havis harkovritan vizaĝon—kiel urso; la 
longaj haroj de longe ne tonditaj, kovrigadis 
lian frunton kaj okulojn. 

   

  

en 
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Lia kapoto estis nigreblua, per ruĝa bando 
aŭzonigita. Sur la piedoj li havis pezaĵajn 

botegojn, en la mano li tenis la ĉapon el 
griza ŝaffelo. 

Mi atendadis silente kion li diros, por mo- 
mento eĉ pri la malsanulino forgesinte. 

Sed subite fraŭlino Hedvigo, forpuŝinte la 
ŝin subtenantan patrinon, ekleviĝis kaj komen- 
cadis paŝi al la veninto. 

Blanka kaj rigida, malrapide, paŝo post 
paŝo si moviĝadis, kun ripozoj, kiel marmora 
statuo. Ŝiaj okuloj fariĝis senmovaj, ŝi eltiris 
la manojn antaŭ si kiel por ĉirkaŭpreno. Per 
ekpaliĝita buŝo ŝi malfacile ripetadis nur unu 
vorton: 

— Mia... mia... mia... 
La vilaĝano ankaŭ forlasis sian lokon kaj 

iris al ŝi renkonte. 
Sed ili ne alvenis unu al alia, 

nezo de la saloneto fraŭlino Hedvigo 
„ ekkaptis ŝian bruston kaj falis, kiel 

subhakita arbo. 
El ŝia buŝo tprente ekfluis la fonto de 

purpura sango. 
Fariĝis tumulto. 
Oni kuradis, ploradis, alportadis sanigilojn, 

invitadis kuracistojn, alvokadis Dion kaj ĉiujn 
sanktulojn —vera tago de l'juĝo. 

Oni ordonis al mi iri hejmen. 
Jam malfrue je vespero revenis la patrino 

—malĝojigita, silentanta kun ruĝaj de ploro 
palpebroj. 

Antaŭ ke mi povu ŝin demandi, ŝi prenis 
min por la mano, alkondukis al kruco, pen- 
danta sur la muro, ordonis genui. ” 

Kiam mi genuis, ŝi diris solene: 
— Diru, Teĉjo, tri fojojn „Ave 

kaj unu — „Eternan ripozon“ 
— Pro kies animo, patrineto? 
Pro animo de tiu ĉi, kiu ludis hodiaŭ „la 

preĝo de virgulino“. 

    

   

Mario“ 

    

Ni enterigis flaŭlinon Hedvigon je kre- 
pusko. 

En tombejo, mi rememoras, ni reciproke lu- 
migis al ni per funebraj kandeloj. 

Sur la randon de la tombo maljunulo me- 
tis grandan lanternon por ke estus videble al la 
tombistoj, mallevigantaj la ĉerkon. 

Ni enterigadis fraŭlinon Hedvigon je kre- 
puŝko—pro tio ke aŭtune la tagoj estas mal-
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longaj, kaj eble pro aliaj kaŭzoj, pri kiuj oni 
ne parolis en mia ĉeestado. 

La ĉerkon tra tuta vojo portadis junuloj. 
Inter ili estis kaj la homo en nigreblua ka- 
poto, kun harkovrita viz 

Mi treege bed4ŭris fraŭlinon Hedvigon. 
Sed mi estis fiera knabo—mi ne ploris. 
Sed ploris la homo en kapoto... Starante 

plej proksime al li, mi parolis: 
° — Oni devas esti viro, sinjoro Stanislavo! 
Ĉu vi ne legis Valter-Skott? Tie la fianĉo, 
perdinte la amatinon, neniam ploras. Li diris 
la preĝon sur ŝia tombo, ekplantis floron— 
poste alpinglis sur kiraso nigran skarpon kaj 
foriris... 

Li turnis al mi sian vizaĝon kiu ĉe tre- 
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' manta lumo de funebraj kandeloj elrigardis 

  

| terure. 
— Mi ankaŭ foriros—li surde diris. 
Kaj li foriris. 
Morgaŭe, post la enterigo de fraŭlino 

Hedvigo, li jam ne estis plu en urbeto. 
Poste li faradis longajn vojaĵojn 

vadis strangajn okazojn, kvazaŭ el 
| fabelo... 
| Post dek jaroj nia urbeto denove vidis lin... 
| Tiun ĉi fojon li jam ekloĝis konstante— 
| edziĝis, trankviliĝis, ekgrasiĝis. 
| Nun li havas kvar infanojn. 

La nomo de la plej maljuna estas Hedvigo... 

travi- 
sorĉa 

Tradukis el pola N. Novicki. 

  

Esperantista Movado. 

Арика. Алжиръ. Г-нъ М. Вагззас на- 
печаталь статьи о женевскомь конгрессь 
Bb raseraxk: „La Republicain" mM „L.Inde- 
pendant“. XKypuanp „Alĝeria Stelo", coenw- 
нился съ изпаваемымъ во Франши журна- 
ломъ „Эсперанто“. — Мадагаскаръ. Капи- 
ran» Fortin pp Ankadifotsy nkarensuo mpo- 
патанд. Эсперанто на sTOMbocTpoBb. Mbcr- 
nam rasera „Le Courrier de Tananarive“, 3a- 
интересованная Эсперанто помфщаетъ хро- 
нику и статьи о распространени Den 
ранто. Въ одномъ изъ послёднихъ номе- 
ровъ помфшено воэзваше мьстныхь эспе- 
рантистовъ, въ которомъ послфдше при- 
зывають всъхъ сочувствующихь посфщать 
безплатные эспер. курсы. По свЪдънымъ 
той же газеты Эсперанто имфеть на Ма- 
дагаскарь до 1000 адептовъ. 

Америка. Боливя. Редакторъ газеты 
„El Тешро“ въ Potosi samkTepecopan- 
ся Эбперанто и вскорь намьренъ устроить 
въ томъ же городф эспер. группу. Газеты 
„La Verdad“, „La Integridad“ Hu „El Comer- 
сю“ помфстили статьи о Эсперанто и его 
распространенм. Въ № 3 (4-й годъ изда- 
His) «ypkana „Antaŭen Esperantistoj“ напе- 
чатана интересная статья о необходимости 
Эсперанто, въ которой авторъ говорить о 
сльдующемъ фактЪ: Въ Перу прЁъхалъ изъ 
Соединенныхь Штатовь Министрь Root, 

  

Afriko. Algerio. S-ro M. Baissac enpre- 
sis la artikolojn pri ĝeneva kongreso en ga- 
zetoj: „La Republicain“ kaj „L'Indĉpendant“. 
La ĵurnalo „Alĝeria Stelo“ unuiĝis kun fran- 
ca ĵurnalo „Esperanto“. Madagaskaro. Kapi- 
tano Fortin en Ankadifotsy ageme propagan- 
das „Esperanto“ en tiu ĉi insulo. La loka 
gazeto „Le Courrier de Tananarive“ ekintere- 
siĝinta pri Esperanto enhavas kronikon kaj 
artikolojn pri disvastigado de Esperanto. En 
unu el la lastaj numeroj estis enpresita al- 

| voko de Madagaskaraj esperantistoj, en kiu 
ili petas ĉiujn aprobantojn viziti la senpagajn 
esper. kursojn. Laŭ sciigoj de tiu sama ga- 
zeto Esperanto havas sur Madagaskaro ĝis 
1000 adeptoj. 

Ameriko. Bojivujo. Redaktoro de la loka 
gazeto „El Tiempo“ en Potosi ekinteresiĝis 
pri l-vo Esperanto kaj baldaŭ intencas fondi 
la esper. grupon en tiu sama urbo. Gazetoj: 
„La Verdad“, „La Integridad“ kaj „El Co- 
mercio“ enhavas la artikolojn pri Esperanto 
kaj pri ĝia propagando. En Ne 3 (4 jaro de 
ekzistado) de ĵurnalo „Antaŭen Esperantistoj”, 
estas enpresita interesa artikolo pri neceseco 
de Esperanto, en kiu aŭtoro parolas pri sek- 
vanta fakto: en Perou alvenis el Unuigitaj 
Ŝtatoj ministro S-ro Root, kiu parolas nur  
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товорящй лишь по англЁски, и благодаря 
этому обстоятельству произошло нфсколько 
комичныхь сценокъ взаимнаго непонима- 
MIA M NO поводу этого газета пишетъ: „это 
доказываеть, что дипломаты и особы, же- 
лающе разговаривать съ иностранцами о 
дълахъ должны употреблять вспомогатель- 
ный языкъ, напр. Эсперанто, иначе имъ 
выпадаеть непрятная роль молчать или 
говорить для пространства“. 

Англя. Наши англйсве друзья, рышив- 
ше устроить 3-й Эсперантсёй Конгрессъ 
въ одномъ изъ главныхь городовъ Англи- 
Кембридж начали дЪятельно приготов- 
ляться къ этому торжественному событию, 
результатомъ чего явилась сльдующая за- 
M5TKa Bb одной изъ газеть, издаваем. въ 
томъ же городЪ, сообщающая, что собраше 
тласныхь Кембрийжской городской думы, 
узнавь о имфющемъ состояться въ ихъ 
тородь Эсп. Конгресс, единогласно р%- 
шило устроить самый радушный пмемъ 
участникамь Конгресса по примфру того, 
какой былъ оказанъ два года тому назадъ 
собравшимся тамъ членамъ „Ва Espe- 
ranta Asocio“. Въ организащонный коми- 
теть по устройству Конгресса избраны: 
извЪстный эсперантисть полк. Ро|еп, С. 
Сипитпавап и какъ почетный секретарь г. 
ВойпаБтоке Миф. Въ Лондон® ‘состоялся 
литературный вечеръ съ пъшемъ, декла- 
мащей и рёчами на Эсперанто. Въ сл%- 
дующихъ городахъ были прочитаны доклады 
о Эсперанто: S-ro Osbrorne (Barrow), 
S-ro Milner (Vickerstowns) S-ro Coox 55 
Loughbourgh, S-ro Warden m Paye въ Edin- 
bourgh, S-ro Parker 5» Sipley, S-ro Ellis 8» Oak- 
worth, Rowe 8» Nuttinghan, Billingham B» 
Northampton, mocni uero Bb ĜONLIIHHCTEĜ 
изъ вышеозначенныхь городовъ открылись 
эспер. курсы. Въ Е@пфошов состоялась 
эсп. выставка, прошедшая съ огромнымъ 
успьхомъ. Основались группы: въ гор. 
Vickerstowns, Schipley, Colwyn, Bay, Wood- 
ford, Rhos, N. Wales, London (Caxton Esper. 
Groupe). — Ньсколько соть англИскихь и 
пругихь коммерческихь фирмъ принимаютъ 
корреспонденщю на Эсперанто. Вышелъ 
№ | журнала „Тне Britich Esperantist“, 
имЪюЩИЙ какъ всегда интересное литератур- 
ное npunoxenie. OcHopanca „Korektada kores- 
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angle kaj dank'al tio okazis kelkaj kuriozaj 
scenoj de reciproka nekompreniĝado kaj la 
gazeto pri tio parolas: „tio pruvas ke la di- 
plomatistoj kaj la personoj, kiuj devas ри- 
paroli pri aferoj kun fremduloj, bezonas uzadi 
helpan lingvon, -ekzemple lerni Esperanton, 
aliemaniere ili prezentas rolon tre malagrablan 
esti silentaj kaj paroli kun neniu“. 

Anglujo. Niaj anglaj amikoj, kiuj decidis 
aranĝi la 3-an Esperantan Kongreson en unu 
el plej grandaj urboj de Anglujo—en Cam- 
brige komencis fervore agadi pri tiu solena 
festo kaj dank'al iliaj klopodoj aperis la arti- 
kolo, en unu el tieaj gazetoj, komunikante, ke 
la anoj de „urba domo“ sciiĝinte pri estonta 
kongreso unuvoĉe decidis fari la plej bonan 
renkonton al kongresanoj, laŭ ekzemplo de tia, 
kia estis antaŭ du jaroj farita al la membroj 
de l' „Brita Esperanta Asocio“. En la orga- 
nizan Komitaton por aranĝo de kongreso estas 
elektitaj: la fama Esperantisto —S-ro Kolonelo 
Pollen, S-ro G. Cunnigham kaj S-ro Bolin- 
gbroke Mudie, kiel honora sekretario. En Lon- 
don efektiviĝis literatura vespero kun kantado 
kaj paroladoj pri kaj sur Esperanto. En la 
sekvantaj urboj estas legitaj paroladoj pri Es- 
peranto: S-ro Osborne (Barrow), S ro Milner 
(Vickerstowns), S-ro Coox—Loughbourgh, S-ro 
Warden „kaj S-ro Paye en Edinbourgh, S-ro 
Parker—Sipley, S-ro Ellis —Oakworth, Rowe en 
Nottinghan kaj Billinghan en Northampton, 
kaj poste en tiuj ĉi urboj fondiĝis la kursoj 
kaj esperantaj grupoj. En Edenbourgh efekti- 
viĝis Esperanta ekspozicio tre” sukcesplena; 
dum du tagoj estis disvenditaj 500 lernolibroj. 
Fondiĝis grupoj en Vickerstowns (prezidanto 
S-ro Milner), Schipley, Colwyn, Bay, Wood- 
ford, Rhon N. Wales, London (Caxton Esper. 
Groupe). Pli ol du centoj de anglaj kaj ali- 
landaj komercaj firmoj akceptas la korespon- 
don en Esperanto. Eliris Ne 11 de ĵurnalo 
„The Britich Esperantist“ enhavanta, kiel 
ĉiam, la interesan, literaturan aldonon. Fon- 
diĝis la nova Esperanta klubo: „korektada“ 
kiu havas la celon korektadi la erarojn de 
ricevataj leteroj.
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ропдамаК\аЬо*, имъющИ своей ифлью испрв- | 

леше ошибокъ въ получаемыхь письмахъ. | 
Австраля. Г. Мачъ открылъ въ гор. 

Lidmer эспер. курсы. 2 мьстныя газеты по- | 
мъщають нысколько разъ въ недёлю статьи | 
объ Эсперант. 

Австро-Венгрия. Львовсше эсперант., по 

окончани курса эсперанто, устроеннаго | 
г-номъ 56 Гаса предпринимаютъ теперь | 

по воскресешямъ экскурс въ окрестности | 

тор. Львова. То же общество издало эсп. 
учебникъ. Въ городахъ: КраковЪ, Тарно- | 
поль и Вею устраиваются группы и от- | 
крываютъ курсы. Неутомимый соратникъ | 
г. 8. Гайса произнесь рчи въ Вгоду и 
Тагпорою. Мномйя мьстныя газеты NOMB- 
щають эсп. статьи. Среди нихъ имъются 
очень распространенные журналы, — какъ 
Hanp: „Slowo Polskie“, „Ozas“, „Kraj“, 
„Мошозст Пизночапе" ‚Основанный въ 1902 г. 
клубъ эсп. въ Прагь, имъющй большую 
библотеку и всЪ эсп. журналы, рышилъ 
разсылать членамъ общества, живущимъ въ 
другихь городахъ, получаемые журналы 
для прочтен. Bro npeanpiaTie, HECOMHŜHHO 
принесеть огромную пользу эсперанто и 
заслуживаеть подражаня. Этоть же клубъ. 
циркуляромъ извъщаеть насъ, что на об- 
щемъ собрани членовъ ршено издавать 
зспер.-бог. журналъ. ЦЪна за 10 нумеровъ 
по 16 crp.-—4 fr, Редакторъ извёстный 
‘зеп-истъ 3-го Кави!. Адресъ редакщи Ргара, 
Nl 1322-Esp. Klubo“. B» r. Hrosteĵov, p-ro | 
Frledrich открылъь scm.' Kypcbi. Bumenb 
№ 2 ras. „Pola Esperantisto“ H Ne 7—9 жур. 
„Esperanto“ c» ĝororpaĝieŭ. 

Asia, Anoxia. Tlosanexie xypuana „Sinoncxiĥ 
Эсперантисть“ увеличило число Эсперан- 
тистовъ. Одинь изъ учениковь проф. 
Gauntlett, г-нъ Азафо увЪфряеть, что для 
японцевъ даже не знающихъ другихъ язы- 
ховъ Эсперанто очень легокъ. 

Кохинхина. Группа того же названйя 
сообщаеть, что недавно комитеть ея быль 
измфнень и на 1906—7 годъ избраны: 
Npencknerens M. Carrŝre, Секретарь М. 

Barlet, i 
Индия. Эсп. группа въ КалькутЬ энер- 

тично работаеть, она не только послала 
двухъ представителей на бывш! конгрессъ 
въ ЖеневЪ, но ииздаетъ собственный жур- 
наль „Рюпно“ 3 №№ уже вышли. Въ на- 
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Aŭstralio. S-ro Marx komencis „legi en 
urbo Lidmer esp. kursojn. Du lokaj gazetoj 
enpresas kelkfoje en semajno artikolojn pri 
Esperanto. 

Aŭstro-Huugarujo. Lvovaj Esp-istoj post 
fino de Esp. kursoj kiujn legis S-ro St. La- 
zica, nun ĉiudimanĉe enterprenas ekskursiojn 
en ĉirkaŭaĵoj de l'urbo Lvov. La tiu sama 

S-to eldonis esp. lernolibron. En urboj: Kra- 

kovio, Tarnopolo kaj Betz fondiĝas grupoj 
kaj malfermiĝas kursoj. Senlaca kunbatalanto 
S-ro St. Lazica faris paroladojn en Brody kaj 

Tarnopolo. Multaj lokaj gazetoj enhavas Esp. 

artikolojn. Inter ili estas tre disvastigitaj revuoj 
kiel ekz: „Slowo Polskie“, „Czas“, „Kraj“, 

„Novosci Ilustrovane". Fondita en 1902 jaor 

esp. klubo en Praha, havanta grandan biblio- 
tekon kaj ĉiujn Esp. ĵurnalojn decidis dissen- 
dadi al membroj de S-to loĝantaj en aliaj 
urboj, ricevatajn ĵurnalojn por legado, Tiu ĉi 
enterpreno sendube alportos al Esperanto 
grandaŭ utilon kaj devas esti aprobita. La tiu 
sama klubo per cirkulero sciigas nin, ke en 
komuna konsido de membraro estis decidita 

la eldono de esper.-b»h. ĵurnalo. Preso por 

10 numer. po 16 paĝoj—4 fr. Redaktoro—ko- 
nata Esp-isto S-ro Kŭhnl. Adreso: Praha II 
1392—Езр. Klubo. — En u. Hrostjev, p-ro 
Friedrich malfermis Esp. kursojn. —Eliris Ne 2 

    

| de gaz. „Pola Espetantisto“ kaj № 7—9 4е 
ĵur. „Esperanto“. 

Azio. Japanujo. La apero deĵurnalo „La Japa- 

na Esperantisto“ tre pligrandigis la nombron 
de Esp-stoj. Uru el lernantoj de prof. Gaunt- 
let—S-ro Asado certigas, ke por japanoj, eĉ 
ne sciantaj aliajn lingvojn Esperanio estas 
tre facila. 

Kohinhino. Grupo de tiu sama nomo ko- 

munikas, ke antaŭ nelonge ĝia komitato estis 

renovigita kaj por 1906-7 jaro estas elektitaj: 
Prezidanto —S-ro M. Carrŝre, Sekretario— 

M. Barlet. 

Hindujo. La esp. grupo en Kalkutt'o ener- 
gie laboradas, ĝi ne sole sendis du reprezen- 
tantojn en estintan ĝenevan kongreson, sed kaj 
eldonas ĝian propran ĵurnalon sub titolo 
„Pioniro“, kies 3 NeNc—oj jam aperis. Nun ĝi
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стоящее время намфрено учредить Индей- | 
скую Эспер. ассощащею. Мьстныя газеты | 
„Madras Times“ и „Madras Mail“ nombcrynu | 
благопретныя статьи объ Эсперанто. | 

БельгЯ. Основаны консульства въ слЪ- | 
nyiMWXB roponax» Anvers, Andenue, Bruges, | 
Brussel, Duffel, Huy. Spa, Liege, Malines, | 
Verviers 4 Namur. B» r. Brussel 13 Okra- 
бря состоялся съьздь членовь „Бельм 
ской Эспер. лиги“, присутствовали: гг. Со- 
ox, Lemaire, Blanjean, Vitteryk my Mworie np. 
Читали pbum: Д-ръ Broeckaert se Anvers, 
r. Verbeken 8» Матиг. Въ этихь же го- 
родахъ, а также въ Брюссель и Laken | 
имъются эспер. курсы. Въгор. Ниу устрое- 
на эспер. выставка, усердно посЪшаемая | 
многими лицами. Извфстный пропагандист | 
капитанъ [Гетане прочель лекшю о Эспе- 
ранто въ гор. 5-5 СШез въ помфщени На- 
роднаго Университета и въ клубф „Ауепи“ 
18 октября. Онъ же дъятельно помфщаеть 
статьи о Эсперанто въ мЪст, газеть. Вы- 
шелъ № 3 (5 голъ) журнала „Веда Зопо- 
rilo. 

Болгария. Въ гор. Софи 20 октября про- 
исходилъ первый съфздь Эсперантистовъ 
по рьшеню вопроса о Эсперантск. пропа- 
тандЪ. Въ числ представителей были: 
Tr. 1. Давидовъ изъ Силистрии, Харламбевъ 
изъ Тирново, Янковъ изъ Шуменъ, Рай 
чиновъ изъ Пловдива и мн. др. до 30 ч 
ловфкъ. Избранный изъ числа ихъ Коми- 
теть основываеть Эспер. пропагандный 
xypHanz: „Bulgara Propaganda Gazeto“. Bb 
Плевно много учителей мьстныхъ училищь 
изучають Эсперанто. Вышелъ двойной (10 
—11) номеръ журнала „Опиа Paŝo“ saknp- 
чающй интересную статью объ Эспер. кон- | 
сульствахъ. 

Даня. Вышедшая пять мёсяцевь тому 
назадъ въ количествь 3000 экземпляровъ | 
книга „Езрегарю ПлегпоНЬго“ уже вся pac- | 
продана и издатель ея г. 5. СЮ а при- | 
ступаеть къ печатаню ея опять въ томъ | 
же количеств® экземп. Въ гор. Копенга- | 
тенъ почтовый чиновникъ г. Зуапе читаеть | 
курсы для своихъ 30 товарищей. „Зосе® | 
Esperantista“ въ томъ же городЪ основы- | 
ваетъ пропагандный журналъ. | 

Qpanuia. S-ro L-to Bayol просить вс | 
Эсп. группы сообщить ему списки извЪст- 
ных имъ: бывшихь и настоящихь офи- 
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intencas fondi la „Hindujan Esper. Asocion“ 
La lokaj gazetoj „Madras Times" „Madras 
Mail“ enpresis favorajn por Esperanto arti- 
kolojn. 

Belgujo. Fondiĝis esper. konsulejoj en ur- 
boj: Anvers, Andenue Bruges, Brussel, Duf- 
fel, Huy, Spa, Liege, Malines, Verviers kaj 
Namur. En Brusse! 13 oktobran estisla kunveno 
de membroj de la „Belga Esper. Ligo“. Par- 
toprenis S-roj Coox, Lemaire, Blanjean, Vit- 
teryk kaj multaj aliaj. Legis la paroladoj. 

    

| D-ro Broeckaert en Anvers, S-ro Verbeken— 
en Namur. En tiuj “ĉi urboj kaj en Bruselo 
Laken malfermiĝis esper. kursoj. En Huj 
estas aranĝita esper. ekspozicio, vizitata tre 
volonte de multaj personoj. La konata 
propagandisto S-ro Kapitano Lemaire legis 
lekcion pri Esperanto en S-t Gilles.en Popola 
Universitato kaj en klubo „Avenir“ 18-an de 
Oktobro. Li ankaŭ ageme enmetas la arliko- 
lojn pri esper. en lokajn gazetojn. Eliris Ne 3 
(5 jaro) de ĵurnalo „Belga Sonorilo". 

  

Bulgarujo. En urbo Sofio (20-an de Ok- 
tobroj kunvenis bulgaraj esp-istoj, por de- 
cidi la demandon pri Esperanta. propagando. 
En nombro de reprezentantaj ĉeestis: S-ro 
Davidov el Silistrio, S-ro Harlambev el Tir- 
novo, Jankov el Ŝumen, Rajĉinov—el Plovdiv 
kaj multaj aliaj ĝis 30 personoj." Elektita el 
tiu ĉi nombro komitato fondas la Esper. pro- 
pagandan ĵurnalon „Bulgara Propaganda Ga- 
zeto“, En Plevno multaj gimnaziaj instruistoj 
ellernas Esperanton. Eliris la duobla (Ne 11-12) 
numero de ĵurnalo „Unua paŝo“ kun interesa 
artikolo pri Esper. konsulejoj. 

  

Danujo. Eldonita antaŭ kvin monatoj bro- 
ŝuro „Lernolibro de Esperanto“ en kvanto 
de 3.000 eks. estas jam dis —vendita kaj el- 
donisto — S-ro Giĉtling presas denove tlun 
ĉi libron en tia sama kvanto. En urbo Ko- 
penhagen poŝtoficisto S-ro Svane legas la 
kurson por 30 siaj kolegoj. „Societo Esperan- 
tista“ en tiu sama urbo fondas la propagandon 
esp. ĵurnalon, 

Francujo. S-ro L-to Bayol .petas. ĉiujn 
Esp. grupojn komuniki al li la nomaran de 
konataj al ili eks—kaj oficiroj, kuracistoj, 
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церовъ, врачей, сестерь милосерды, ране- 
ныхь въ бывшую войну, такъ какъ онъ 
дъятельно пропогандируеть Эсперанто сре- 
ди „Краснаго Креста“ и есть основаше 
предполагать, что имъющ быть въ 1юлЪ 
1907 г. конгрессь „Краснаго Креста" при- 
знаеть Эсперанто оффищальнымъ языкомъ, 
ибо представители этого конгресса изъ 
Голланди, Испани и Франши сочувству- | 
KOT» этому нововведению. Эсп. консульства 
основаны въ Кейпз (Мате 3, р1асе Коуа), | 
Charenton (Seine, 52 ruŝ de Paris M. Cuzon), | 
Troyes (S-no F. Dore), Lyon (107, rue de | 
Tronchet. M. Daudin). Прочитаны рьчи: М. 
Веиве!о! (изъ Женевы) въ Марсели, тамъ 
же г. Оаашаг (въ обществь „L'Union 
Chretienne“, D-r M. Rapin Be „Ligue de | 
l'Enseignement“, »Kypuan» „La Petit Troyen“, | 
музыкальная газета „Пе Сошиег 4е ГОг 
chestret, „Revue de le Nations“, „Annales | 
politiques et litteraires' M MH. np., noMBCTHNA 
статьи о Конгрессь, о пропагандь, Bene. | 
ранто, и рецензи о Эспер. жур. и книгахъ. 
Вышель № 2 фостогр. журнала „Foto-Re- | 
„vuo“, № 5 „Tra la Mondo“, имъющй инте- | 
ресно „Junulara Aldono“ и статью русскаго ' 
доктора:. „УПадапа тоуадо еп Gurujo“. Ha- 
до замфтить, что этоть журналь увели- 
зился въ объем и дЪЙствительно ведеть 
насъ по всему свфту. Вышель Ne 3 „La 
Revuo“, Hon6pscxiĥ „Espero Katolika“, № 9 
(103) „L'Esperantiste“ y 7. n. Bcnep. rpynna 
въ Парижь извфщаеть, что для облегченя 
корреспонденщи съ Парижемъ г. ВаШтоп, 
(21, ше 4е ГАгьге бес.) принимаеть пере- 
воды писемъ, написанныхъ на Эсперанто 
къ французамъ, не знающимъ его. 

Кромф того группа просить сообщать 
объ адресахь группь подобнаго рода въ 
России. Penakuiz „Le Courrier de la Presse“ 
(газета разсылаюшая вырьзки изъ жур- 
наловъ, газеть и пр.) увёдомляетъ, что въ 
тор. АгтепЧегь, въ Филармоническомъ 0-B5 | 
состоялся доклад г.Меваих о Эсперанто, 
посл чего тамъ же основалась Эсп. группа. 

Предсвдатель—Д-ръ Виацеь Секретарь— 
М. Сашшег. Вь Парижь открылась новая 
книжная торговля, спещально Эспер. изца- 
HIR “Librairie de VEsperanto“ G. Warnier et : 
C-ie 46 ше Зание-Аппе. Названная фирма | 
охотно высылаеть свои каталоги всёмъ | 
желающимъ безплатно. Фирма эта является | 
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kompatemfratinoj, vunditaj en estinta milito, 
ĉar li ageme propagandas Esperanro inter 
«Ruĝa Kruco» kaj oni povas supozi ke estonta en 
Julio de 1907 jaro kongreso de Ruĝa Kruco 
akceptos Esperanto, kiel oficiala lingvo. La 
reprezentantoj de kongreso el Holando, His- 
panujo kaj Francujo konsentas tiun ĉi pla- 
non. —Esp. Konsulejoj fondiĝis en Reims 
(Marne, 3 place Royale) Charenton (Seine, 
52. rue de Paris, M. Cuzon), Troyes (S-no 
F. Dor), Lyon (107, r. de Tronchet. M. Dau- 
din).—Legis paroladojn: M. Berthelot (el Ĝe- 
nevo) en Marseille; en sama urbo S-ro De- 
latuai (en S-to „L'Union Chretienne“), D-ro 
M. Rapin (en „Ligue de Eseignement“).—Ĵur- 
nalo „La Petit Troyen“, muzika revuo „Le 
Courrier de l'Orhestre“, „Revue de la Nations“, 
„Annales politiques et litteraires“, kaj mult. 
al. enpresis artikolojn pri Kongreso, propa- 
gando de Esperanto kaj recensiojn pri esper. 
ĵur. kaj libroj. Eliris Ne 2 de fotogr. ĵurn, 
„Foto-Revuo“, N: 5 de „Tra la Mondo“, en- 
havana - interesan „Junulara Aldono“ kaj 
verkon de rusa d-ro: „Vilaĝana movado en 
Gurujo“. Oni devas konfesi, ke tiu ĉi ĵurnalo 
pligrandiĝis kaj vere gvidas nin tra la mon- 
do. Eliris Ne 3 de literatura ĵurnalo „La Re- 
vujo“, novembra numero de „Espero Katolika“, 
№ 9 (103) „L'Esperantiste“ ktp. Esp. prupo 
en Parizo sciigas, ke por helpado de kores- 
pondado kun Parizo komitatano S-ro Ballimon 
(21,r. del'Arbre Sec.) akceptas la tradukojn de 
leteroj, esperante skribitaj al francoj, ĝin ne 
sciantaj.—Krom tio la grupo petas komu- 
niki la adresojn de rusaj grupoj de simila 
direkto en Rusujo. La Redakcio de „Le Cour- 
rier de la Presse“ (gazeto, dissendanta la ga- 
zetajn eltiraĵojn) sciigas ke en urbo Armen- 
tiers, en Filarmonia S-to estis la urbo Armen 
S-ro Michaux pri Esperanto kaj poste en tiu 
sama urbo fondiĝis esp. grupo. Prezidanto 
S-ro D-ro Briquet. Sekretario — MM. Geutier 
En Parizo malfermiĝis la nova librotenejo 
speciale de Esperantaj eldonoj: „Librairie de 
l'Esperanto“ G. Warnier et C-ie, 46 Rue Sa- 
inte-Anne. La nomita firmo tre volonte sen- 
das al ĉiuj dezirantoj la katalagojn. Tiu ĉi 
firmo estas rajtigito de l'nia redakcio «Ruslan- 
da Esperantisto» por Francujo. 
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представителемь журнала „Ruslando Espe- 
rantisto“ Ha VpaHuio. 

Tepmakin. OcHosanmce „Germanlingva Es- 
peranta Asocio“ имфеть большой успъхъ 
среди германскихь Эсперантистовъ. На об- 
щемъ собранм Берлинской группы по пред- 
ложеню г. Борель посльдняя рьшила при- 
соединиться къ вышеназванной обще- 
германской организаши. Въ томь же го- 
родф состоялся доклаль извьстнаго проф. 
Д-ра Освальда на тему: „Эсперанто и его 
значеше для науки, техники и коммерче- 
скихъ сношенй“. Научно-академическИй со- 

юзъ „байеЗБегдег“ оффищально принялъ Эс- 
перанто какъ вспомогательный международ- 
ный языкъ. Предсфдатель 1-го Эспер. Гер- 
мано Славянскаго конгресса, г. Альберть 
Шульковскй (Strasburg W-Pr. Jakobstr, 155) 
MPOCHTE HACE COOĜMIKTE cNdIYLUEE: „на 
пятидесятниць оть 19 по 21 мая 1907 г. 
состоится въ АПепиет (Восточн. Прусс!я) 
„Unua Esperanta German-Slava Kongreso“ 
Программа ero слЬдующая: 19-го — Привфт- 
стые участниковъ и знакомство между со- 
бою. 20-го—Выполнене программы Конгрес- 
са. 21-го— Экскурс!и въ роскошный паркъ, те- 
атръ, балъ ит. п. Для Gonbe yonbumoŭ op- 
танизащи Конгресса будетъ основано „Сеп- 
tra Organiza Komitato“. Mi NpocHMb coenM- 
номышленниковъ сообщать свыдёня и спо- 
собствовать расширено этого дфла“. Вы- 
шелъ ноябрьскй номеръ журнала Сеппапа 
Esperantisto“ cx ĝororpaĝieĥ ocxosareneŭ 
„Germanlingva Esperantista Asocio“, cpemn 
которыхь мы находимъ такихъ извёстныхь 
пропагандистовъ, какъ г. Борель, редакторъ 
названной газеты, Д-рь Mybs, Касмег и 
мн. др. 

Голланди 

  

Taseru: „Holandische Revue", 
„Land en Folk“, „Vragen des Tyds“, „Hel 
Handelsblatt, „Hel Volks dagblad“ w' np. 
печатають эсп. замфтки, при чемъ въ газ. 
„Land en Рок“ помфщенъ эспер. переводъ 
crariw r-na Litatulio „La preĝo de nescianto“, 
Въ Ротердамь основалась rpyana scnep. 
non» именемъ „Меркурй“. Издатель одной 
тазеты Ноги думаеть возобновить издане 
xypkana „Holanda Pioniro“. 

Италя. Неутомимый пропагандистъ Эспе- 
ранто въ Итали Д-рь Vitangeli Nalli or- 
KPI» недавно въ Палермо эспер. курсы 
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Germanujo. Fondita „Germanlingva Espe- 
ranta Asocio“ havas grandan sukceson inter 
germanaj samideanoj. En komuna kunsido de 
Berlina Esper. grupo laŭ propono de S-ro Bo- 
rel, estis decidita la unuiĝo kun suprenomita 
germana organizacio. En tiu sama urbo la 
konata S-ro Profesoro Oswald faris la paro- 
ladon je temo: „Esperanto kaj lia graveco por 
scienco, tekniko kaj komercaj interrilatoj“. 
Scienca - Akademia — unuiĝo —„Galesberger“ 
oficiale akceptis Esperanton, kiel helpa 
internacia lingvo. La Prezidanto. de „Unua 
Esperanta Germ-Slava kongreso“, S-ro Albert 
Ŝulkovski (Strasburg wipr, Jakobstr. 155) pe- 
tas nin komuniki la jenon: „Pentekoston de 
la 19 ĝis 21 de Majo 1907 j. okazos en Al- 
lenstein (Orienta Prusujo) „Unua Esperanta 

| German-Slava Kongreso“. Sekvanta estas. la 
programo: la 19-an—Alsalutado de la parto- 
prenantoj kaj interkonatiĝo. La 20-an —Plenu- 
mado de la kongresaferoj. La 21-an —Ekskursoj 
en la belegan arbaron, teatron, balon k. t. p. 
Por ke la organizado de la kongreso estu pli 
efika, fondiĝos „Centra Organiza Komitato“. 
Ni pelas la samideanojn je sciigoj kaj disva- 
stigo de tiu ĉi afero!“ Eliris novembra numero 
de ĵurnalo „Germana Esperantisto“ enhavanta 
la fotografon de fondintoj ge „Germanlingva 
Esperantista Societo“ inter kiaj ni trovas ti- 

ajn famajn Esperantistojn, kiel S-rojn: Borel, 
Redaktoro de „G. E.“, D-ro Mybs, Kŭchler 
kaj multaj aliajn, 

  

Holando. Gazetoj „Holandische Revue“, 
„Land en Folk“, „Vragen des Tyds“, „Hei 
Handelsblad“, „Hel Volksdagblad“, kaj multaj 
aliaj enpresas esp. notojn kaj antaŭ nelonge 
gazeto „Land en Folk“ enhavis la esperante 
skribitan tradukon de verko „La preĝo de 
nescianto“ de S-ro Litatulio. En Rotterdam 
fondiĝis grupo Esper. sub nomo „Merkurio“. 
Eldonisto de unu Holanda gazeto S-ro Hor- 
nig intencas renovigi la eldonon de ĵurnalo 
„Holanda Pioniro“, 

ltalujo. Senlaca propagandisto de Espe- 
ranto en ltalujo S-ro D-ro Vitangelo Nalli 

| nelonge en Palermo legis esper. kurs. por jam 
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для прошедшихь уже элементарный курсъ, 
причемьъ болфе хорошо изучившимъ языкъ 
были выданы дипломы. Среди получившихь 
(5 человъкъ) находится одна женщина 
r-xa Petrucci. B» TOMb xe roponb д-ромъ 
Базиль въ Университет открыть первона- 
зальный курсъ тоже съ дипломами. Въ г. 
А!аз51о успфшно распространяет Эсперанто 
нашъ дЪятельный сотрудникъ Г. Коло- 
вратъ-Червинскй; имъ была прочитана лек- 
шя въ городской думЪ, посл чего откры- | 
лись эсп. курсы, а вскорЬ въ этомъ городЪ 
булеть функщонировать эспер. группа. 

Росс. Благодаря дфятельности петер- 
бургскихь эсперантистовъ, Эсперанто очень 
успьшно распространяется въ вышеназван- 
номъ городф. Журнал „Открытое письмо" 
помфщаеть большя корреспонденщи изъ за. 
траницы о распространени Эсперанто и 
даетъ въ приложени подписчикамъ эсп. 

открытые письма. Группа псковских эспе- 
рант. издаеть рукописный  журналь: 
„Norda Stelo“. Buwnu Ne 1, 2 m 3. D. 
Knmuxo, npnecbaarens эсп. группы въ Purb 
(отдьлеше о-ва „Эсперо“) выпустиль въ 
свфть Каталогь пишущихь машинъ, въ 
числ которыхь имфется машина съ эспе- 
рантс. шрифтомъ. Предсфдатель отдфленя 
о-ва зсп. „Senepo“ вЪ Мелитополь —г-нъ 
Щавинсь работаеть надъ важнымъ для 
эсперантистовь трудомъ - энциклопедиче- 
скимь словаремъ, написанномь на эспе- 
ранто. Въ г. ВаршавЪ въ среду 14-го Ноября 
въ домф техническаго о-ва. состоялся эспер. 
литературный вечеръ. Открылъ его г. Вель- 
монтъ, рЬчью „О польской литературь 
и переводь ея ‘на Эсперанто". Затфмъ 
д-р Заменгофъ былъ единогласно избранъ 
въ почетные члены Варшавскаго эсп. о-ва. 
Затьмъ слдующЕ лица читали переводы, 
собственныя произведешя на Эсперанто: 
А. Грабовский — свой переводъ „Козакъ“, 
Кабе „По эсперантской стран“, г. Бель- 
монтъ переводь Кабе—„Срубъ изъ Любар- 
това“ и онъ же закончиль этоть инте- 
ресный вечеръ, прочитавъ свой переводъ 
„Суета суеть. Извфстный  сотрудникь 
одной изъ распространенньйшихь англй- 
скихь газеть г. Диллонъ имфль бесфду въ 
об-вь „Эсперо“, въ которой выразиль же- 
лан имфть свЪдьНЫ о дфлахь о-ва и тъхъ 
цензурныхь стёсненяхъ, которымъ подвер- 
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nantoj, plej bone e!lernintaj la lingvon, rice- 
vis la diplomojn („kapablulo“). Inter ricevin- 
taj estas unu virino—f-ino Petrucci. En tiu 
sama urbo, en Universitato S ro D-ro Bazil 
malfermis la kursojn ankaŭ kun diplomoj.— 
En urbo Alassio sukcese disvastigadas „Es- 
peranto“ nia agema kunlaboranto Sro Ko- 
lowrat, kiu legis lekcion pri Esperanto en urba 
domo, poste malfermiĝis kursoj kaj baldaŭ 
en tiu ĉi urbo funkciados Esper. Grupo, Eliris 
№ 5 @е ĵurnalo „Idealo“. 

| ellernintaj la elementan kurson. Unuaj 5 ler- 

  

Rusujo. Dank' al agado de ia Peterburaja 
Es-istoj Esperanto tre sukcese disvastiĝas en 
suprenomita urbo. En urbo Ardatov dank'al 

| energia agado de membro de S-to „Espero“ 
; S-ro Saĥarov formiĝis Esperantista Grupo. La 
| Jurnalo „Nefermita letero“ enhavas grandajn 
| korespondaĵojn el eksterlando pri propagando 

| 

de Esperanto kaj almetas kiel aldono esper. 
poŝtkartojn, —Pskova grupo eldonas la man- 
skribitan Ĉiumon. ĵurnalon „Norda Stelo“. 
Eliris NeNe 1, 2, 3. S-ro Kljaĉko, Prezidanto 
de Esp. Grupo en Riga (filio de S-to „Espe- 
ro“) eldonis la nomaron de skribmaŝinoj en 

kles nombro estas la skribmaŝino kun espe- 
ranta ŝrifto. La Prezidanto de filia grupo de 
S-to «Espero» en Melitopol —S-ro Ŝĉavinskij 
ellaboras gravan por esperanta afero verkon— 

| Enciklopedia vortaro, skribita en Esperanto. 
| En Varsovio merkredon de 14 Novembro en 
| domo de teĥnika S-to efektiviĝis esper. litera- 
| tura Vespero, kiun malfermis S-ro Belmont 
| perc parolado —„pri pola literaturo kaj ĝies 
| traduko en Esperanto“. Poste S-ro D-ro Za- 
menhof estis unuvoĉe elektita kiel honora 
membro de Varsovia Esper. S-to. La sekvan- 
taj personoj legis tradukojn kaj verkaĵojn en 
Esperanto: A. Grabovskij—sian tradukon „La 
kozako“, Kabe „Tra Esperantando“, S-ro Bel- 
mont—tradukon de S-ro Kabe—,„Srub el Lu- 
bartow“ kaj li finigis tiun ĉi interesan vespe- 

| 1on, leginte sian tradukon „La vano de va- 
| noj“. — La konata kunlaboranto de unu el la 

plej disvatigitaj anglaj gazetoj S-ro Dillon ha- 
vis la interparoladon en S-to „Espero“ en 
kiu li petis doni al la sciigojn pri aferoj de S-to 
kaj pri tiaj cenzuraj baroj kiujn havis la S-to 
dum sia ekzistado. Fondiĝis esper. Konsulejoj 
en sekvantaj urboj: Elisavetopol (Kaŭkazo) 

| S-ro termezuristo M. Krjuĉkov kaj en St-Pe- 
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талось об-во. Основаны эспер. консульства 
въ сльдующихь городахъ: Елисаветополь 
(Кавказъ), г-нъ землемфръ М. Крюковъ, и 
въ С. Петербургь -о во „Эсперо“ Б. Подъ- 
яческая 24. Г.. желающе обращаться за 
справками благоволять прикладывать марку 
на отвтъ. Наконецъ, мы должны сообщить, 
зто, несмотря на неспокойное время Эспе- 
ранто необычайно быстро распространяется 
въ Росс, чему очень много способствуютъ 
почти еженедёльно читаемые доклады въ 
Высшихъ учебныхь заведеняхъ. Извёстный 
пропагандисть Эсперанто на КавказЪ г. 
Азиловъ назначенъ директоромъ реальнаго, 
Училища въ Карсь (Кавказъ). Мы при 
вътствуемь его и выражаемъ надежду, что 
онъ, какъ начальникъ училища, введет 
яз. эсперанто въ училище. Г. Врублевск!й, 
редакторъ-издатель журнала Рг2уз21озс (Бу- 
дущность) въ Краков, въ KOEMB NOMB- 
шаются статьи по этико-сошальнымъ” во- 
просамъ и противъ алкоголизма, перево- 
дить изъ Кракова свой журналъ въ Bap- 
шаву, гдЪ будеть давать одну страницу 
эспер. текста въ каждомъ номеръ. Въ газ. 
„Uus Wirulane“ выход. въ Ревель, г-номъ 
Ф. Крассь, помфщена очень пространная 
статья о Эсперанто, горячо рекомендующая 
изучать этоть языкъ. Въ ней также обЪ- 
щается давать иззъсИя о эсперантскомъ 
движени. Въ той же газеть помъщено 
воззваше къ Ревельскимъ эсперантистамъ. 

Швейцар!я. Шзейцарске эсперантисты 
еще досихъ поръ горячо обсуждаютъ бывший 
конгрессь и подъ ихъ влящемъ распрэ- 
странеше Эсперанто въ Швейцар/и растеть 
ежедневно. Нашему дфлу усердно помо- 
гають мьстныя газеты и можно сказать, 
что Эсперанто прочно утвердилось въ этой 
странф. Черезъ ньсколько дней посль за- 
крытя конгресса капитанъ Гетане (бель- 
цецъ) читаль докладъ, написанный на 
Эсперанто о своихь изсльдовамяхь въ 
Конго, сопровождая чтеше туманными кар- 
тинами. Женевсще эсп-исты дфятельно 
хлопочуть о перемьнЪ стараго назвамя 
YNMUB, Ha которой централизировался кон- 
трессъ, на новое—„Эсперанто“. Ожидають, 
что разрьшеше скоро послфлуеть. 

  

С. А. Ковичъ. 
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terburgo—S-to „Espero“, Gr. Podjaĉeskaja 24. 
Dezirantoj povas sin turni laŭ tiuj ĉi adresoj, 
aldonante por respondo la poŝtmarkon. Fine 
ni devas komuniki, ke, kvankam la tempo 
estas tre malkvieta, sed Esperanto rapide 
disvatiĝas en Rusujo, dank' al helpado de 
multenombraj paroladoj, farataj en multaj 
superlernejoj. La konata propagandisto de Es- 
peranto en Kaŭkazo, S-ro Avilow estas nomi, 
ta direktoro de meza reallernejo en Kars 
(Kaŭkazo). Ni, korege salutas lin kaj esprimas 
la esperon, ke li, kiel estro, enkondukos Es- 
peraston en tuin ĉi lernejon. S-ro Wrublevski, 
redakroro — eldonanto de ĵurnalo Przyszloŝĉ 
(Estonteco), en kiu estas presataj la artikoloj 
de etikosocialaj demandoj kaj kontraŭ la al- 
koholismo, translokas sian ĵurnalon el Kra- 
kov Varsovion. Li intencas en ĉiu numero en- 
metadi la esper. paĝon. En Revel'a gazeto 
„Uus Wirulane“ S-ro F. Krass enpresis vas 
tan artikolon pri Esperanto, varmege rekomen- 
dante ĝian ellernadon: krom tio la autoro 
promesas doni tempo de tempo Esper. scii- 
gojn. En sama gazeto estis presita la alvoko 
al Revel'aj Esperantistoj. 

Svisujo. Svisaj Esperantistoj ankoraŭ ĝis 
nun varmege priparolas estintam Kongreson 
kaj dank'al ili la disvastigado de Esperanto 
en Svisujo pligrandiĝas ĉiutage. Al nia afero 
fervore helpadas lokaj gazetoj kaj ni povas 
diri ke Esperanto firme staras en tiu lando. 
Post kelkaj tagoj post kongreso S-ro kapitano 
Lemaire (belgo) legis pri siaj esploradoj en 
Kongo akompanante la legadon per lumbildaĵoj. 
Ĝenevaj Es-istoj fervore klopodas pri ŝanĝo 
de malnova nomo de strato sur kia 
centriĝis la kongreso, sur nova — „Езре- 
ranto“, Oni atendas ke srtato baldaŭ havos 
tiun ĉi nomon. 

  

$. А. Koviĉ.
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NEKROLOGO. Е 
La sovaĝa ŝenbrudeco de nia, tiel nomita, registaro nenian kompaton havas, nek al 

junulo, nek al maljunulo... Kiun ĝi ne povas mortigi, tiun ĝi per sia persekuto alkondukas 
al memmortigo... Kun granda malĝojo ni sciigas niajn samideanojn, ke 9 novembron per 
revolvera pafo mortigis sin juna kunbalanto por nia kara esper. ideo kaj por libereco de 
nia patrujo 18-aĝa gimnaziano P. Aleksandrov. La mortinto havis gajan kaj vivplenan 

karakteron kaj eĉ pri sia terura decido li kun rideto sur la buso komunikis al kelkaj 
liz amikoj. Antaŭ sio morto li for bruligis 
transporti la morton de S-ro Aleksandrov, sia plej kora amiko kaj premigita de 

en vestejo de Saratov'a gimnazio 12 novembron finigis la i" 18-aĝa junulo, S-ro Danilov, 
kalkulon kun la tervivo... 

  

ĉiujn paperojn kaj dokumentojn... Ne povante 
registaro 

La mortinto estis membro de social-revol. organizado. 
La amikoj de mortintoj enmetis sur la ĉerkojn multenobrajn kronojn kun kortuŝantaj 

surskriboj sur la rubandoj... 

  

Al membroj de Societo „Espero“. 

La membroj de Societo, dezirantaj reno- 
vigi la membrenporton, bonvolu rapidigi la el- 
sendon de mono laŭ adreso de S-to „Espero“ 
$t.-Peterburgo, Bolŝ. Podjaĉeskaja, 24, por 

ke la redakcio de «Ruslanda Esperantisto» 
povu siatempe scii kian kvanton de jurnalo 
ĝi devas presi. Kune kun tio la Komitato de 
Societo humile petas la membrojn rapidigi la 
elsendon de fotografa portreto kun aŭtografo 
per rekomendita letero, almetinte la poŝtmar- 
kojn je sumo 50 kop. por poŝtelspezoj, laŭ 
adreso de eldonisto: St. Peterburgo, Nevskij, 
43. S-ro Metalnikov. 

La membrenporto kun rajto de l'senpaga 
ficevado de «Ruslanda Esperantisto» kaj de 
fotografa grupo por 1907 jaro estas 3 rubloj. 

Члены Общества, желающе возобновить 

членскй взносъ на 1907 г., соблаговолять 
поспьшить высылкой денегь по адресу: 

| en. Бол. Подъяческая, 24, чтобы Редакшя 
„Ruslanda Esperantisto“ Morma своевременно 

| знать какое количество необходимо для 

печатаня. ВмЪстЪ сътЪмъ, Комитетъ Об — 

| ва покорнфИше просить членовъ ускорить 
| высылку фотографическихь портретовъ съ 
автографомъ въ заказномъ письмЪ со вло- 
жешемь марокъ на 50 коп. для почтовыхь 
расходовъ поадресу издателя: С.-Петербургъ. 

Невскй, 43. Г. Метальниковъ. 

ЧленскИ взносъ съ правомъ безплатна- 
то получешя „Ruslanda Esparantisto“ и 
фотографической группы на 1907 г.—3 руб. 

= — 
  

ENHA VO: Kristanoj de Leonid Andrejev. Trad. de Petro Vinogradov. —Ben-Tovit de L. Andreev. 
Trad. Sirotin.—Arbaron oni hakas... Trad. Vs. Lojko.—Ho mia kor'l nep. cx scaep. Bemaruuv.—Li enuri! de 
Viktoro Gomulicki. Trad. de N. Novicki.—Esperantista Movado.—Nekrologo.-~Al membroj de S-to „Espero“. 
Anoncoj. 

Tan-asr JL II. Beĥo6py7a, Tpowuxia npocis



NUNTEMPA ESPERANTISTA ĴURNALARO. 

SOLE EN ESPERANTO. 
ista, monata aldono de l',Echo“, 

  

    

'Wilhelmstrasse, 29. 
i de monata revuo. Red. Em. Pel- | 
tier. Ŝaint- Radegonde pres Tours (l. et L) 
France. Jarabono 5 fr. 

a Espero Pacifista, „nata organo de „Pacifisto“, 
internacia s-to esp—sta por la paco. Red. Gaston 
Moch, 26 rus de Chartres, Neuilly-sur-Seine, 
France. Jarabono 1 

4 Esperanta Ligilo. preszia per reliofaj punktoj 
laŭ sistemo Braille por blinduloj. Red. Th. Cart, 

Paris, France. Jarabono 3 fr, 

naleto, presata laŭ 

  

  

  

   
sistemo de StolzeBehrey. Red. ab, Fr. Schne- 

  

eberger. Laufon, Suisse. Jarabono kun aliĝo al 
Internacia esper, Stenografia S-to. 4 fr. 

6 Idealo, monst revuo. Rod. d-ro Vitangelo Nalli 
Corso Calatafimi, Ni 495, Palermo, 
bono 3 fr. 

7 Internacia Scienca REVUO monata siiinalo; 
Гав 79 Boulevard Saint 

Germain, Paris, France. Jarabono 7 fr. 
8 Juna Esperantisto. med. Paris V-e 33 rue | 

Tacŝpede. Jarabono 2 fr. 50 c. 
9 La ĤEVUO. Monata literatura gazeto kun la kon- | 

“nanta kunlaborado de D-ro L. Zamenhof. Adm. 
Hachette e: C-ie, 79 Boulevard Saint Germain, 
Peris, Franco, Jarabono 6 fr. 

10 Lingvo Internacia. Duonmonata ĵurnalo kun 
aldono „Literatura Biblioteko“. Presa Esp sta 

S-o, 33 rue Lacŝpide, Paris, France. Jarabono 
7 ir. BO c. Sen aldono-G fr 

Mi Socia REVUO, kreata organo de intornacia 
ара азосто „Paco —Libereco“, aperas dume 

per dupaĝaj lolibtoj. Cercle communiste, GQenĉ- 
уе, Suisse. 

     
I 

    

  

  

     

12 Tra la Mondo, muitiustrata luksa monata re- 
vuo, Adm. 15 Boulevard des Deux Gares, Me- 
udon (S. et O.) France. Jarabono 8 fr. 

13 Unua Paŝo, monata ĵurn. Red. Str. San Stefano 
26, Sofia, Bulgarie. Jarabono 4 fr. 

А 

NACE-ESPERANTISTAJ; 

14 Antaŭen, Esperantistoj! monata ĵurnalo en 
hispana kaj esper. lingvoj. Apoteko del Teat 
Strato Lartiga, 106 (Apartado 927--937) Lima. 
Perou. Jarabono 3 fr. 

15 Centrameriko Esperantista, „„1,:, en 
“kaj esper. F. R. G. Abrill, 8-a Avenida sur 

11. Canton Liberad, Guatemala. Ameriko. 

  

  

      

lie. Jara- l 

16 Esperanto, —guonmonaia gazeto en franca kaj 
esper. Adin. Genŝve (Suisse) aŭ Bellegarde 
Aln (France) Jarabono 3 ir. 75 с. 

Esperanto, monata ĵurnalo en hungara kaj esper. 
| Red. Marlch Agoston, Budapest, IX Ulloi 

98, IV. 8. Hongrie. Jarabono 4 ir. 
Esperantisten, у. 

    

  

   

      | 18 ta ĵurnalo eŭ sveda kaj 
| esper. Вед. АБЪега, 37 ЗигЬгипаздайаи, Stock» 
| holms, Suede. Jarabono 3 ir. 75 c. 
| 19 Foto-Revuo internacia monst ilustrita jurna-       

  

    

iografarto, en l-voj esper. kaj 
118 rue d'Assas, Paris, 

  

  
Berlin, АЕ 

et Borel, 
inzenstrasse 95, 

magne, Esperanto Verlag Moller 
Jarabono 4 fr. 

  

  
  

  

  
    

  

  

a, Internacia Revuo Medicina moras ĵurnalo 
~en naciaj lingvoj kaj esper, 33 rue Lacepede 
Paris. France. Jarabono 7 fr. 

22 VAmerika Esperantisto, monata ĵurnalo en 
“esper. kaj angla. Oklahoma City, Unuigi- 

taj ŝtatoj Amerikaj Jarabono 8 fr. 
23 La Belga Sonorilo, monata ĵurnalo en franca, 

flandra kaj esper. Adm. Coox, Duffel, Belgique, 
Jarabono 3 fr. 

a; La Japana Esperantisto. ;urnaio en lingvoj 
    

japana kaj esperanto. La Japana Esp- sta Asocio, 
Jurakĉo, Kozimacik, Japan. Jarab. 1 jeno. 

   

     

  

   

  

    
  

as La Pioniro „ rnalo en angla kaj esper. 
Marikappam, Mysore State, South. India. 

25 La Suno Hispana, monera ĵurnalo, en hispana 
anas 11 Imprenta, Valencia, Es- 

  

bono 3 fr. 

   
atisto, monata jurnalo en fran 

6 rue du 
incennes (Seino) France. Jarabono kun aliĝo ' 

Franc. Esp. S-on, 4 fr 
a Pola Esperantisto; jurnajo en pola kaj esper. 

a, Lvov, Aŭtriche. Jarabona 

  

   

  

ilustrita ĵurnalo en franca 
tu panata de esperanta tradukn. 

56, Rie Armand Carrel, Rouen, Pran 
3o Ruslanda Esperantisti 

  

      kaj» esper, Adm. 
Strand, London, England. Jarabono kod Iur 
tura aldono 4 fr., se naldono—2 fr.  


